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Vyriausia Tema. 
Eastoniečiai Atvyks.
J. Ormanas Kelionėj.

Rašo R. MIZARA

27-tasis APLA Seimas nebu
vo labai skaitlingas delegatais, 
bet jis buvo harmoningas ir 
praėjo sklandžiai, draugiškai.

Didelėj daugumoj delegatai 
pasisakė už vienybę su Lietu
vių Darbininkų Susivienijimu. 
Vienybė, jei kokių nepaprastų 
priežasčių nepasireikš, įvyks 
laike keletos mėnesių.

Tai bus didelis žingsnis pir
myn. *■

šio seimo vyriausiais vedėjais 
buvo mūsų jaunosios kartos 
žmonės: dainininkas (šenado- 
rietis) Kuzmickas pirmininka
vo, o Ormanas su Količiene se
kretoriavo.

Šis faktas taipgi tenka pri- 
skaityti prie svarbių, kadangi 
jis parodo vis daugiau ir dau
giau jaunų žmonių įsitraukiant 
j mūsų nacionalių organizacijų 
veiklos viršūnes.

Pittsburghe dabar visur iš
girsi žmones diskusuojant du 
vyriausius dienos klausimus: 
CIO ir Ispanijos padėtį.

Po to, kada daugelyj fabri
kų plieno darbininkai laimėjo, 
Pittsburghe žmogus jautiesi 
tarytum kitam mieste; rodosi 
lengviau ten kvėpuoti, tarytum 
būtų pasikeitusi tame plieno ir 
dūmų mieste visa atmosfera.

Pats miestas pasidarė lyg ir 
gražesnis ir švelnesnis.

Grjždami iš Pittsburgh©, su
stojome su d. Bukniu pusvalan
džiui Eastone, pas laisviečius, 
d. Stankų ir dd. Ratinius.

Jie užtikrino mudu, kad eas- 
toniečiai skaitlingai dalyvaus 
Brooklyne liepos 4 dieną.

Tą dieną, kaip jau žinia, 
jvyks mūsų dienraščio didžiulis 
piknikas.

‘X .
Liepos 4 d. įvyks didelis 

erikos jaunimo sąjūdis, bū- 
Amerikos Jaunimo Kong- 

^s, Milwaukee, Wis.
Prie jo ruošiasi ir lietuviškas 

jaunimas. Reikalinga dalyvau
ti ten skaitlingiausiai.

Tuojau po to Kongreso, 
mūsų jaunimas susirinks į 
konferenciją, Chicagoje, ir 
ten svarstys visą eilę LDS 
reikalų, o taipgi jaunimo žur
nalo (“The Voice”) reikalus.

LDS Jaunimo Komiteto sek-i 
retorius drg. J. Ormanas, šiuo 
tarpu vyksta į vakarines valsti
jas. Jis sustos didesnėse Ohio 
ir Michigan, o taipgi ir Illinois, 
ir Wisconsin, lietuvių kolonijo
se jaunimo organizavimo rei
kalais.

Suaugusieji draugai, LDS ir 
ALDLD nariai veikėjai, padėkit 
d. Ormanui sušaukti skaitlingus 
susirinkimus ir patys dalyvau- 
kit pasitarimuose apie mūsų 
darbuotės pagyvinimo reikalus. <

Švedijos komunistinio jauni-1 
mo laikraščio redaktorius Fors
berg buvo užkviestas Ispanijos 
valdžios atvykti ton šalin. Bet 
Švedijos demokratinė valdžia 
jam jau du kartu atsisakė iš- 
duoti vizą. I

Toji pati valdžia, betgi, išda- 
v? vizas Spanbergui ir Norma
nui, kurie vyko Ispanijon da
lyvauti POUMO (trockistų) su
važiavime.

Kuo tokis Švedijos valdžios 
žygis gali būti pateisinamas?

Tai juk nėra komunistų pa
baudimas, bet fašistų parėmi- 

\ mas! i

Šiemet Sovietų Sąjungoj už
sėta 87,643,000 hektarai žemės. 
Kolektyviečiai (kolchozai) vie
ni užsėjo 79,120,000 — apie tri- 
mi milionais hektarų daugiau, 

pereitais metais.
Jei tik oras pasitarnaus, So

vietų žemės piliečiai šių metų 
gale turės tokį derlių, kokio tos 
alies istorijoj nėra buvę.
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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasauli!

DEVYNI SOCIALISTAI NAUJAJAME 
FRANCUOS MINISTERIŲ KABINETE

Paryžius.—Senatorius Ca
mille Chautemps, “radika
las socialistas,” suorgani
zavo naują Francijos minis- 
terių kabinetą birž. 22 d. 
vietoj pasitraukusio socia
listo L. Blumo ministerijos.

Naujasis ministerių kabi
netas taipgi sudarytas vien 
iš tų partijų, kurios stoja 
už liaudies fronto valdžią. 
Komunistai neįeina į naują
ją ministeriją, bet žadėjo 
lygtinai ją remti. Devyni 
socialistai užima ministerių 
vietas. Eilė socialistų yra 
ir ministerių padėjėjų vie? 
tose.

Blum du sykiu karštai at
sišaukė j Socialistų Partijos 
Vyriausiąją Tarybą, kad 
remtų naująją valdžią su 
Chautempsu priekyje, ir už 
Chautempsą balsavo 3,972, 
prieš 1,369.
Naujojo Ministerių Kabine

to Sąstatas:
Ministeris pirmininkas — 

C. Chautemps.
Ministeris vice-pirminin- 

kas — L. Blum, socialistas..
Valstybės ministerial be 

portfelių: socialistas Paul 
Faure; radikalas-socialistas 
Alb. Saurraut, unijinis so
cialistas Maurice Violette.

Užsieninis ministeris tas
pats Yvon Delbos, radika-| Blumo ministerija pasi- 
las-socialistąs. | traukė todėl, kad senatas

Šalies gynimo ministeris nedavė jai reikalaujamų 
Edouard Deladier, radika- įgaliojimų taisyti šalies fi- 
las-socialistas, tas pats, kaip nansus pagal ministerių ka- 
ir Blumo kabinete.

Finansų ministeris — Ge
orges Bonnet, radikalas-so- tai tikrumoj nėra socialis- 
cialistas, ligšiolinis Franci- tai, o tik liberalai, šalinin- 

laisvesnės 
buržuazinės santvarkos.

Galinga Darbo Unijų 
Konfederacija p i r miausia 
pasižadėjo remti Chautemp- 
so vadovaujamą valdžią.

Cesar Campinchi, radika- 
las-socialistas.

Teisdarystės ministeris— 
Vincent Auriol, socialistas.

Darbo ministeris—And
re Fevrier, socialistas.

Prekybos—Fernard Chap- 
sal, radikalas-socialistas.

Kolonijų — Marius Mou- 
tet, socialistas, tas pats.

Švietimo — Jean Zay, ra
dikalas-socialistas, tas pat.

žemdirbystės — Georges 
Monnet, socialistas, tas pats 
kaip pirmiau.

Pensijų ministeris — Al
bert Riviere, socialistas, tas

Viešų darbų — Henry 
Queuille, radikalas-socialis
tas.

Pašto ir telegrafo — Jean 
Labas, socialistas.

P r e k y b inio laivyno — 
Henri Tasso, socialistas, tas 
pats.

Sveikatos ir kūdikių ger
būvio ministeris — Mare 
Rucart, radikalas-socialis
tas.

Komunistai page idavo, 
kad socialistas Leon Blum 
vėl suorganizuotų liaudies 
fronto valdžią ir padarytų 
ją stipresnę. Tokioj val
džioj būtų sutikę dalyvaut 
ir komunistai. Bet Blum 
atsisakė.

bineto nuožiūrą.
Minimi radikalai-socialis-

jos ambasadorius Washing- kai palaikymo 
tone.

Vidaus reikalų ministeris 
tas pat—Marx Dormoy, so
cialistas.

Karo laivyno ministeris

Iškrikdytas Padaužų 
Planas prieš Youngs

towno Streikierius

Joe Louis, Negras, Ta
po Pasauliniu Kumš- 

tynią Campionu
Chicago, Ill.—Naujas pa

saulinis sunkiasvorių kumš
tynių čampionas yra Joe 
I Louis, 23 metų amžiaus, bu
vęs Detroito automobilių 
fabrikų darbininkas. Jis 
birž. 22. d. vakare, Comis- 
key Parke, aštuntame raun
de “nakautu” sukirto airį J. 
J. Braddocką, iki šiol buvu
sį pasaulinį bokso čampio- 
ną.

Louis parodė baisų deši
niojo ir kairiojo kumščių 
smarkumą ir pataikymą. 
Dešinės Louiso “pirštinės”

Youngstown, Ohio. Šeri
fas Elser antradienio rytą 
buvo surikiavęs šimtus savo ; 
ginkluotų padaužų, policijos I 
ir skebų atidaryt užstrei- 
kuotus plieno fabrikus. Iš 
antros pusės, prie fabrikų 
vartų sustojo tūkstančiai 
streikierių, pasirengusių į 
žūtbūtinę kovą. Be to, šim
tais ir tūkstančiais plaukė 
darbininkai iš kitų miestų 
talkon streikieriams. Ale 
tuo tarpu atvyko trys pul
kai milicijos, kurią atsiun
tė Ohio gubernatorius, įve
dęs karo stovį Youngs- kirtis į pasmakrę galutinai 
towne ir aplinkiniuose plie- sugniuždė Braddocką, nors 
no pramonės miestuose, ir tūluose pirmesniuose 
Milicijos komanda paliepė raunduose jau sunku buvo 
išsisklaidyt policijai ir šerifo ~ 11 1 ’ ,v ” ” ' ’ 
Elserio galvažudžiams, pa
ėmė streiko prižiūrėjimą į 
savo rankas ir įsakė pačiam 
šerifui Elseriui tikrai užda
ryt fabrikus nuo naujų ske
bų.

Fašistiniai gaivalai šau
kia, kad milicija turi prie
varta atidaryt fabrikus ir 
praleist vidun streiklaužius.

tūluose pirmesniuose

Braddockui išsilaikyti ant 
kojų.

Kumštynėse dalyvavo 60,- 
000 publikos , kuri sunešė 
$700,000.

Milicija grąžina atgal iš 
kitur atvykstančius darbi
ninkus talkon Youngstowno 
streikieriams.

40,000 Nazįy, Italų Ka- 
nuolių Šūvių į Bilbao 

Baskus per Dieną
Santander, ’Ispanija. — 

Fašistai, pirm įžengiant į 
Bilbao, per vieną dieną mu
šė 40,000 kar uolių šovinių 
į Baskijos liaųdiečių pozici
jas Santa Marina kalvoj, 
antrojoj apsigynimo linijoj. 
Tai buvo Vokietijos ir Ita
lijos kanuolės; ir šoviniai. 
Naziai ir italai artileristai 
tą dieną paleido virš šešis 
sykius daugiau šovinių, ne-

Naziai Sutelkė Savo 
Karo Laivus Veiks
mam prieš Ispaniją

Mussolinis Prirengė Naujas Armijos Divizijas Talkon 
Ispanijos Fašistam; Hitler Tariasi su Generolais

London.—Hitleris atsiun
tė savo keturis karo laivus: 
“Koeln,” “Tiger,” “Luchs” 
ir “Leopard” į Ispanijos fa
šistų valdomą Algeciras

gu buvo liaudies kareivių I prieplauką, šiaurinėj Afri- 
r: i -n rr • ... Irm Vai 00/1 TZ* iSanta Marina pozicijose.

“Priešai (fašistai) mušė 
10,000 kanuolių šūvių ryte,” 
sako New Yorko Times ko
respondentas T 
“paskui jie at; 
atremti atgal 
artilerijos šodinių tapo pa
leista prieš pi 
čiai vėl atstūr 
vidurdienyj i 
vėl 10,000 kamuolių šovinių, 
ir vėl liaudiniai atmetė 
juos atgal; vakarop fašis
tai paleido dar 10,000 arti
lerijos šovinių.”

Tuo tarpu nazių ir Itali
jos lėktuvai, vienas būrys 
po kito, be paliovos bombar
davo ir kulkasvaidžiais ata
kavo Baskijos liaųdiečių li
nijas. Galų g&e, pastarieji 
turėjo pasitraukt;, o besi
traukiant vienas jų koman- 
dierius padarė klaidą, už
miršdamas išsprogdint til
tus. Ši klaida padėjo fašis
tams prasilaužti į Bilbao.

G. L. Steer, 
akavo ir buvo 

; dar 10,000

etus; liaudie- 
lė juos atgal; 
fišistai mušė

EXTRA!
Vokietija ir Italija Atsime

tė nuo “Nesikišimo” /
Komisijos

London, birž. 23. — Hit
lerio ir Mussolinio valdžios 
atsimetė nuo tarptautinės 
“nesikišimo” komisijos, kas 
liečia Ispanijos. Tai todėl, 
kad Anglija ir Franci j a ne
sutiko išvien su jais daryti

Kongreso Atgaleiviai 
Reikalauja Armijos 

Apginti Skebus

koj, birž. 22 d. vakare. Ki
ti nazių karo laivai plau
kioja atviroj jūroj netoli 
fašistų tvirtumos Ceutos, 
Ispaniškoj Morokkoj. Jie 
bile valandą galėtų užpulti 
pakraštinius Ispanijos res
publikos miestus.

Hitlerio Karo Tarybos 
Nepaprastas Posėdis

Berlin. — Hitleris sušau
kė nepaprastą posėdį savo 
karinės tarybos, kur su ar 
mijos generolais ir laivyno 
admirolais svarsto, kokius 
karo žingsnius reikėtų da
ryti prieš Ispanijos liaudies 
valdžią. Tuo tikslu naziai 
jau turi sugalvoję priekabę, 
būk Ispanijos submarinas 
dviem atvejais laidęs tor
pedas, vandeninius sprogi
mus, į Vokietijos karo lai
vą “Leipzigą,” “pikie tuo jan
tį” ispaniškus vandenis.

Nazių valdžia pareiškia, 
kad jinai jaučiasi laisva 
taip veikt prieš Ispaniją, 
kaip matys reikalinga. Šis

nų. Bet Anglija ir Franci- 
ja nepatenkino šio reikala
vimo.
Įsakymas Italijos Armijos 

Divizijoms
Roma. — Užsieniniai di

plomatai sužinojo, kad Mus
solinis rengiasi pasiųst išti
sas naujas divizijas savo ar
mijos į talką Ispanijos fa
šistams. Toms divizijoms 
įsakyta būt prisirengu
sioms “tarnybai užsienyj.” 
Viena tokia 15,000 kareivių 
divizija išplauksianti iš Ci- 
vita Vecchia.

Daily Worker Svarbiausias 
Darbininkų Laikraštis

Jungtinių Valstijų kong- 
resmanas Jerry O’Connell, 
demokratas iš Montanos, 
parašė birž. 19 d. tokį laiš
kutį “Daily Workerio,” Ko
munistų Partijos dienraš
čio, vedėjui:

“Aš matau, kad Daily 
Worker yra žymiausias dar
bininkų laikraštis Ameri
koj, ir jis daug pasitarnavo 
per pastaruosius kritiškus 

į darbininkam metus, suteik
damas teisingas ir akurat- 

pareiškimas išleistas po to,. nas žinias apie darbo sąly- 
kai Anglija ir Franci j a at- gas visoj šalyj ir atkreip- 
sisakė išvien su Vokietija ir damas į tai visuomenės dė- 
Italija daryt grasinančią mėsį. 
karo laivų demonstraciją 
prieš Valenciją, laikinąją 
liaudies valdžios sostinę.

Vokietijos naziai taipgi 
reikalavo, kad Franci j a ir 
Anglija sykiu su Vokietija v 
ir Italija užgrobtų visus ke- ko, nusuko valdžiai $53,488 
turioliką Ispanijos submari- taksų.

Washington. — Atžagar
eivis senatorius Bailey iš 
North Carolinos birž. 22 d. 
smerkė Pennsylvanijos gu
bernatorių Earle už tai, kad
jis atsiuntė valstijinę poli
ciją uždaryt Cambria plie
no fabriką Johnstowne ir 
saugot streikierius nuo vie
tinės policijos ir fašistinių 
vigilantų kruvinų užpuoli
mų. Senatorius Bailey sa
kė, kad gubernatorius turė
jo atsiųsti miliciją apgint 
skebus, o ne streikierius.

Reakcininkas kongreso 
atstovas Hoffman įnešė su
manymą, kad prezidentas 
Rooseveltas pasiųstų šalies 
armiją apsaugot skebus vi
suose užstreikuotuose plie
no fabrikuose. Skebavimą 
jis vadina “teise dirbti.”

Tūli atgaleiviai kongres- 
manai ir senatoriai smerkė" 
Ohio gubernatorių Davey, 
kad jis atsiuntė miliciją į 
Youngstowną ir nepralei
džia naujų streiklaužių į 
plieno fabrikus. Kiti korig- 
reso atžagareiviai atakavo 
Michigano g u b e r natorių 
Murphy, kad jis glostąs 
streikierius. Kongrese su
sidarė reakcininkų grupe, 
kuri užsipuldinėja Roose- 
velto valdžią apskritai, kad 
jinai,einanti “išvien” su In
dustrinio O r g anizavimosi 
Komitetu (CIO) ir “glos
tanti” sėdėjimo streikus, ir 
t.t. Jie grasino Roosevel- 
tui, kad tokia jo politika 
blogai atsiliepsianti į 1940 
metų prezidentinius rinki
mus.

iŠ ♦
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Širdingai,
Jerry J. O’Connell.”

W ashington.—Advokatas 
R. E. Dwight, buvęs part
neris C. E. Hughes’o, šalies 
Vyriausio Teismo pirminin-

Philadelphia, Pa
Svarbus Susirinkimas

suliko išvien su juis udiyti n>| ie * ■ • >t • o • . • i i
•karo laivynų demonstraciją IVlUSSOliniS Remia NaZlŲ DOVICiai ApValO US03-
prieš Valenciją, dabartinį 
Ispanijos valdžios . centrą. 
Tokios demonstracijos rei
kalavo naziai ir Mussolinis 
neva todėl, kad Ispanijos 
submarinas būk laidęs tor
pedas; į Vokietijos karo lai
vą “Leipzigą.”

Beriyne kalbama, kad na
rių karo laivai galėsią už- 
blokaduot rytinį Ispanijos 
pakraštį.

Spiečiasi Vokietijos karo 
laivai Viduržemio Jūroj ne
toli Ispanijos.

Hendaye, Franc, birž. 23. 
—Pranešama, kad Ispani- 
još-Vokietijos-Italijos fašis
tai užėmė Sodupe miestelį, 
už 16 mylių nuo Santande- 
rio, Baskijos miesto, šiauri
nėje Ispanijoje.

Barcelona, Ispanija, birž. 
23.—Areštuota penki Ame
rikos piliečiai, pas kuriuos 
policija rado įtartinus slap
tus dokumentus.

į Karinį Kerštą prieš 
Ispaniją

Philadelphia, Pa. — Nors 
federalis apskričio teismas 
įsakė Apex mezgyklos strei- 
kieriam sėdėtojam išsikrau- 
styt laukan per 24 valandas, 
bet streikieriai neina iš 
dirbtuvės.

Bosai išėmė warrantus 
areštavimui streiko vadų.

viachimą nuo Netikusių 
Viršininkų

Roma. — Jeigu naziai 
bombarduos Ispanijos prie
plaukas arba skandins jos 
laivus, Mussolinis pilnai 
rems tuos Hitlerio keršto 
žingsnius neva už tai, kad 
Ispanijos submarinas ban
dęs atakuot Vokietijos karo 
laivą “Leipzigą.” O jeigu 
tarptautinė “nesikišimo” ko
misija priešinsis Hitlerio 
kerštui prieš Ispaniją, tai 
Italija su Vokietija visiškai 
atsimes nuo “nesikišimo” 
komisijos ir elgsis kaip 
joms patinka, — rašo N. Y. 
Times korespondentas Ar
naldo Cortesi.

Teismas Pasmerkė Sė
dėjimo Streikus

Philadelphia, Pa.—Jung
tinių Valstijų apskričio tei
smas birž. 21 d. paliepė iš- 
sikraustyt streikieriams sė
dėtojams iš Apex pančiakų 
mezgimo dirbtuvės. Teis-

Maskva. — Viešai sovieti
nėje spaudoje yra smerkia
mas Baženov, buvęs Osoa- 
viachimo pirmininkas Toli
muose Rytuose. — Osoavia- 
chim yra pilietinė šalies ap
sigynimo organizacija.

Baženov kaltinamas, kad 
jis leido toj organizacijoj 
įsigalėti Vokietijos ir Japo
nijos šniukštams ir trockis- 
tams.

Iš Osoaviachimo vadovy
bės pašalinta visa eilė bu
vusių viršininkų, kaip civi
lio apsigynimo darbo truk
dytojų, ardytojų ir šalies 
iždo eikvotojų.

Jų žinyboje tas darbas 
buvo krikdomas ypač So
vietinėj Baltarusijoj ir To
limuose Rytuose.
y Buvęs Osoaviachimo vir
šininkas R. P. Eideman jai 
birž. 13 d. sušaudytas su 
septyniais kitais šnipais iš
davikais ex-komandieriais.

Birželio 25 d., šį penkta
dienį, yra šaukiamas visų 
organizacijų narių ir “Lais
vės” skaitytojų platus susi
rinkimas dėlei “Laisvės” 
pikniko. Yra svarbių rei
kalų aptarti ryšyj su “Lais
vės” pikniku, kuris įvyks 
rugsėjo (Sep.) 5 d., West
ville Grove Parke.

Susirinkimas prasidės 8 
vai. vakare, po num. 735 
Fairmount Ave. Nesi vė
luokite.

Visi, paėinusieji “Laisvės” 
Mass, pikniko tikietus, su
grąžinkite šiame susirinki
me; o jei ne, tai turite pa
tys juos pasiųsti į “Laisvę.”

Karo Laivų Ginklavimo 
Lenktynės 

Washington, birž. 23. 
Kadangi Japonija ginkluo
ja savo karo laivus kanuo- 
lėmis su 16 colių pločio ger
klėmis, tai ir Jungtinių Val
stijų laivyno ministerija 
nusprendė ginkluot savo ka
ro laivus tokio dydžio ka- 
nuolėmiš.
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New .Yorko Oro Biuras 
lemia giedrą šį ketvirtadie
nį New Yorke ir artimoj 
New Jersey.

Vakar temperatūra buvo ' '
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Prie Karo Vis Arčiau
Karo pavojus vis daugiau auga. Vo- 

. kieti jos fašistai būtinai nori išprovokuo
ti atvirą karą prieš Ispaniją. Vokietijos 
fašistai sako, kad Algerijos, Afrikos, pa
kraštyj Ispanijos liaudiečių submarinas 
paleido tris torpedas į vokiečių karo 
kreiserį “Leipzigą,” o paskui dar vieną. 
Bet torpedos nepataikė. Ispanijos liau
dies valdžia griežtai tą užginčija. Vokie
tijos fašistai reikalauja bausti Ispaniją, 
siunčiant prieš ją karo intervenciją.

Ką tas viskas reiškia? Viena, nėra jo
kių įrodymų, kad kas nors torpedomis 
šaudė į Vokietijos kreiserį, nes jam ne
pataikė. Argi fašistai negali tą prasi
manyti? Nuo jų visko galima laukti. 
Juk jie pirma gynėsi, kad “Deutschland” 
būk nešaudė į liaudiečių lėktuvus, o vė
liau prisipažino, kad šaudė. Fašistai 
griebiasi visokio melo. Antra, jeigu kas 
šaudė torpedomis, tai kodėl beda verčia
ma ant liaudiečių? Juk submarinas ne
pagautas. Kodėl jis negalėjo būti Itali
jos arba pačios Vokietijos? Juk ispanai 
fašistai submarinų neturi, o submarinai 
skandina liaudiečių prekybos laivus. Tai 
keno tie submarinai, jeigu ne Italijos ir 
Vokietijos?

Visiems aišku, kad Vokietijos fašistai 
tik jieško priekabių. • Jid^j ijas tiek ir 
tiek, nes patys sudaro provokacijas, iš- 
mislija istorijas.

Franci jos pozicija linkui Ispanijos de
mokratijos buvo stačiai begėdiška. Ang- 

* lijos pozicija — pataikavimas ir pagelba 
fašistams. Ji dabar jau visai arti pripa
žinimo generolo Franco valdžios. Vis
kas, ką tik Anglijos darbininkai dar su
laiko nuo to. Anglijos imperialistai, pa
taikaudami Vokietijos fašistams, paskel
bė, kad Sovietų Sąjunga yra tik antros 
eilės karo valstybė, tai yra, kurios apsi
gynimo jėgos toli gražu blogesnės už An
glijos, Vokietijos, Italijos, Japonijos, 
Francijos ir kitų. Ką gi tas reiškia? 
Tai įžeidimas Sovietų Sąjungos, tai reiš
kia padrąsinimą Vokietijos ir Italijos 
kąran prieš Ispaniją, tai reiškia padrą
sinimą ir fašistų užpuolimo ant Soyietų 
Sąjungos. Juk jeigu Sovietų Sąjungos 
tik antros eilės apsigynimas, tai ką ęia 
jos ir paisyti. Bet nudegs nagus ir Ang-

lijos, ir Vokietijos fašistai, jeigu jie taip 
mano.

Jungtinės Valstijos buvo atsikreipę į 
Japoniją siūlydamos, kad naujiems šar- 
vuočiams gamintų tik 14-kos colių gerk
lėmis kanuoles. Japonijos imperialistai 
tą atmetė. Reiškia, jie stoja už 16-kos 
colių kanuoles arba ir didesnes. Skirtu
mas tas, kad 14-kos ir 16-kos colių gerk
lėmis kanuolės pagaminti vienodai atsi
eina: kaip Viena, taip kita šauna bent 
34,000 metrų (17 mylių) atstumo kulką, 
bet jų kulkos skirtingos. Kanuolės 
14-kos colių kulka sveria 1,400 svarų, o 
16-kos colių jau 2,100 svarų. Didesnė 
kulka—daugiau padaro žalos, daugiau ir 
pinigų reikalauja jos pagaminimui. Im
perialistų tarpe prieštaravimai vis dau
giau auga, auga ir apsiginklavimas.

Tik šiomis dienomis Jungtinių Valstijų 
valdžia vėl užsakė 177 naujus “Douglas” 
dvi motorinius bomberius. Kiekvieno iš
būdavo j imas atsieina ne mažiau $65,800. 
Už visų išbudavojimą užmokės bent $12,- 
000,000. Vis daugiau išlaidų, daugiau 
apsunkinimo piliečiams.

Vatikanas ir Hitleris
. i • . < . - ■ ■ >

Hitleris ir Vokietijos fašistai vis dau
giau siunta prięš tos šalies žmones. Hit
leris, išgalvojęs naują pagonišką dievą, 
pradėjo puolimą ant katalikų. Jau nuo 
senai areštuojami kunigai, kurie nesutin
ka su Hitleriu ir puolamos katalikų or
ganizacijos. Bavarijoj fašistai suhitleri- 
no visas katalikų mokyklas ir šimtus 
tūkstančių katalikų vaikų.

Mūsų atsinešimas linkui tikėjimo yra 
aiškus. Kiekvienas tikėjimas yra išmis- 
las, svajonė, pasekmė stokos žinojimo ir 
galų gale išnaudotojų įdankis prieš dar
bininkus. Pasaulyj yra daugybė viso
kių tikėjimų, bet visi jie atkreipti prieš 
darbo žmones.

Bet Hitlerio siutimas prieš katalikus, 
jų organizacijas, jų įsitikinimus yra bai
sus veidmainiškumas, nachališkumas, 
nes Hitleris vieton seno tikėjimo pakiša 
savo fašistiniai apdirbtą religiją. Tai 
nėra jokia kova prieš religiją. Tai tik 
pamainymas seno tikėjimo fašistų' re
formuotu nauju tikėjimu.

Romos katalikų popiežius grūmoja 
nutraukti diplomatinius ryšius su Vokie
tijos fašistais. Iš to naudos katalikams 
nieko nebus.

Sovietų Sąjungoj jau dvidešimti metai 
viešpatauja darbininkų ir valstiečių val
džia. Sovietų Sąjungoje vedamas ap- 
švietos darbas prieš visus tikėjimus, bet 
po prievarta neuždarinėjamos bažnyčios 
ir rieareštuojami kunigai už tai, ar jie 
vienaip, ar kitaip dievą garbina. Ir ten 
buvo atsiradę kunigų ir vyskupų, kurie 
norėjo reformuoti tikėjimą, jį pritaikinti 
prie Sovietų tvarkos ir skelbti, bet So
vietai atmetė juos. Vienok mes mato
me Amerikos lietuvių katalikų spaudoje 
nuolatinius puolimus ant Sovietų Sąjun
gos, o daug faktų užtylejimą to, kas da
rosi Vokietijoj, mat, kunigams baisus 
yra darbininkiškas surėdymas, o prie fa
šizmo jie mano visada prisitaikinti.

a?

Oro Kelias iš Sovietu į Ameriką
Birželio 20 dieną bus svarbi 

diena žmonijos istorijoj. Tą 
dieną iš Maskvos, Sovietų Są
jungos sostinės, atskrido lėktu
vas į Vancouver, Wash., atlik
damas virš 5,500 mylių. Daug 
oro didelių ir svarbių kelionių 
atlikta, bet šiam Sovietų lakū
nų žygiui dar nėra lygaus. Tei
singai pareiškė Oaklande, pri
imant Sovietų lakūnus, Tarp
tautinės Aviacijos Associacijos 
atstovas generolas William E. 
Gilmore: “Bile kelionė pradėta 
Sovietų Sąjungoj ir atliktą per 
šiaurių Polių į Jungtines Vals
tijas yra didžiausias pasaulyj 
rekordas.. . Tam reikalingas 
didelis žmonių išsilavinimas ir 
geriausias lėktuvas su prietai* 
sais.”

Lėktuvas ir Lakųnąi
Sovietų Sąjungos lakūnai yrą 

trys: Valeri čkalov, Georgi Bai
dukov — čkalovo pagelbinin
kas ir Aleksandr Beliakov — 
navigatorius, kelio nurodytojas.

Šie patys lakūnai ir tuom pat 
lėktuvu pereitais metais atliko 
milžinišką kelionę Sovietų Są
jungoj. Tada jie išskrido iš 
Maskvos, skrido virš šiaurinio tas. ši rūšis sparnų leidžia lėk- 
Ledinio Okeano, buvo tik 621 
mylią nuo Šiaurių Poliaus, pas-

vardą, tėvo vardą ir pavardę. ’ Valstijų Eastern Daylight time 
Pirmasis “Ą.N.T.-l” buvo ma- 1 ‘ ‘ ~
Žiūkas, padarytas 1924 metais, 
dabąrtįnis “A:N.T/-Ž5” yra mil
žinas yien-motorinis lėktuvas.

“A.N.T.-25” turi sparnus 
raudonus, kūną sidabriniai ir 
tamsiai nudažytą. Lėktuvo 
sparnai galas nuo galo turi 122 
pėdas ilgio, o lierpuo 44 pėdas. 
Jis yra 18 pėdų aukščio ir be 
krovinio sveria 9,240 svarus, o 
su krovinių 24,750 svarų. Kro
vinį gali nešti po 26.24 svarus 
ant kiekvienos keturkampės pė
dos sparnų ir po 26.4 svarus 
ant kiekvieno arklio jėgos, šis 
lėktuvas turi “M-34” Sovietų iš- 
dirbystės motorą, kuris yra 
950 arklių jėgos. Motoras yra 
“V” raidės pavidalo, 12 cilinde- 
rių, vandeniu atšaldomas, ir 
sveria 1,430 svarų, jis paga
mintas inžinieriaus A. A. Niku
lino vadovystėj, Frunzes vardo 
fabrike, ir turi “M-34” ženklą, 
nes to paties inžinieriaus jau 
34-tas motorų modelis’.

“A.N.T.-25” lėktuvas turi 
ypatingai ilgus nusmailintais 
galais sparnus. Tame yra inži
nieriaus Tupulevo didelis sekre-

tuvui pasiimti daug didesnį kro
vinį, negu jis patsai sveria

ketvirtadienį, 9:05 valandą va
kare, o Vancouveryj nusileido 
12:22 valandą po pietų, sekma
dienį. Ore jie išbuvo 63 valan
das ir 17 minučių, atlikdami 
5,508 mylias. Lakūnai būtų ga
lėję lengvai užbaigti savo kelio
nę į Oaklandą—San Francisco, 
jų lėktuvas buvo geriausioj 
tvarkoj, kuro jie turėjo cĮar 
daugiau, kaip per 750 mylių, o 
kelio liko jau tik 580 mylių. 
Bet Jungt. Valstijų Vakarų 
kraštas yra kalnuotas: Sierra 
Nevada kalnai ir Coast Range 
kalnai tęsiasi visu pakraščiu, 
kurių didelės, polingos viršūnės 
tūkstančius pėdų yra virš jū
rų paviršiaus. Tuom kartu ten 
buvo tamsiai ūkanotas rytas 
(pagal Pacific laiką jie nusilei
do 8:22 v. ryto), lakūnai atlikę 
taip ilgą ir sunkią kelionę nu
sileido Vancouveryj.

žinios Ąpie Kelionę
Ketvirtadienį, 17 birželio, 

9:05 vai. po pietų, New Yorko 
laiku, išskrido iš Maskvos.

Penktadienį, 18 d., 6 vai. va
kare pranešė: “Viskas gerai— 
skrendame.”

9 vąl. vakare pranešė, kad 
lėktuvas jau yra 550 mylių nuo
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kui per Sibirą į Nikolajeyską. (Krovini jis gali vežti 13,760 Siaurių Poliaus. Ledais apsal-
Tada jie išbuvo ore 56 valan
das ir 20 minučių, atlikdami 
5,852 mylias.

Valerius P. čkalov yra 33'sparne patalpos užima po 21, 
metų amžiaus, Volgos botų dar- pėdą ilgio, bet patalpos yha pą- 
bininko sūnus. Jis būdamas tik 
15 metų stojo Raudonojon Ar- 
mijon ir kovojo jos eilėse. Po 
bolševikų pergalės stojo aviaci
jos mokyklon. Už atsižymėji- 
mus aviacijoj apdovanotas Le
nino ordenu ir “Sovietų Sąjun- jev surado būdus, kaip nuo to

svarų). Lėktuvo 
įrengta kurui (gazolinui) ir
aliejui patalpos.

dalintos į 33 mažas kamarėles, | 
kad kuras nesudarytų vibraci
jos (drebėjimo). Paprastai taip 
ilgų sparnų lėtuvai dreba, su
pasi, bet Sovietų inžinieriai 
Tupulev, V. Vetčkin ir V. Bela-

> 
lėktuvą apsaugoti, šis lėktuvas 
į kuro patalpas gali pasiimti 
2,000 galionų gazolino ir dar 
400 galionų į speciaįį rezervą. 
2,Q00 galionų užtenka norma-

jversiteto. Jis buvo pirmu jų 
perkalbėtojum, nes lakūnai nei 
vienas anglų kalbos nemoka- 
Vėliau pribuvo d. Trojanpvskis 
ii* kiti. Lakūnai pirmiausiai pą- 
siprašė vandens. Jie buvo pri
imti, pamaitinti ir pasilsėjo pas 
generolą Marshall.

Sovietų lakūnai turėjo mais; 
to, daugiausiai vaisių dėĮ trijų 
dienų. Taipgi įvaikių džioyįntų 
valgių turėjo pasiėmę męnęsiųi 
laiko, nes jeigu būtų prisiėję 
.kur nusileisti dykumose, kąd 
badu nenumirti, kol gaus pą- 
gelbą.

Jų Didelis žygig
Svarbą šio Soyietų Sąjungos 

lakūnų žygio įvertina visi civili
zuoti žmonės, šalies prezidentas ' 
Rooseveltas pasiuntė jiems kar
štą pasveikinimą. Prisiuntė pa
sveikinimus valstybės sekreto- 
rius C. Hull ir daugelis kitų. 
Sveikino lakūnus varde Jungt. 
Valstijų Komunistų Partijos • 
drg. Wm. Z. Foster. Karštai ęą- ’ 
sveikino šiaurių tyrinėtojas 
Viljalmur Stefansson, kuris 
mano, kąd oro kelias jau atida
rytas per šiaurių erdves. So
vietų Sąjungos valdžios ir Ko- " 
munistų Partijos vadai: Stali
nas, Molotovas, Vorošiloyas, į 
Kalininas, Kaganovičius, fežp- " 
vas ir kiti prisiuntė karštą pa- 
sveikinimą savo gabiems ląki|- 
nams. Sovietų lakūnai pasiuntė* 
Sovietų valdžiai ir Komunistų 
Partijai pasveikinimą ir padė- 
kavonę, kad jiems buvo paves- ...
tas atlikti tas didžiausiąs pa
saulyj žygis. ‘ •

Sovietų Sąjungos spaudą, “ 
mokslininkai ir Įakūnai pilniau- ■■ 
šiai pasitiki, kad oro kelias tar
pe Sovietų ir Amerikos galimas 
per šiaurių Polių. Profesorius 
Šmitas išsireiškė, kad greit Sp- ” 
vietai išbudavos dar didesnius 
ir greitesnius lėktuvus, kurie be ” 
apsistojimo galės atlikti 12,500 L 
mylių ir jie skrajos iš Mas- ... 
kvos per šiaurių Polių į New 
Yorką J čkalovas pareiškė, kad. t 

į jų lėktu^aš skrido nuo 4,060 V.
iki 6,000 metrų aukštumoj 
(nuo 13,000 iki 19,500 pėdų). 
Jis sakė, kad lėktuvai, kuW 
galės dar* aukščiau ir grei?{ 
skrajoti ir už “A.N.T.-25’\ 
lės sėkmingai palaikyti tarp 
Amerikos ir Sovietą Sąjungos

uMūsų sekantis ..
žygis bus skridimas iš Maskvos

qnarmmqp ginėja sparnai.
J 10 vai. pranešė, kad lėktuvas 

KTekvFename iau tik 350 “ylių nuo šiaurių 
Poliaus.

šeštadienį, 19 d. birželio, 1:10 
vai. ryto pranešė: “Lėktuvas 
pralėkė Šiaurių Polių.”

4:20 vai. ryto pranešė: “Vis
kas gerai. Lėktuvas yra 320 
mylių nuo šįaųrių' Poliaus į 
Amerikos pusę.”

4:25 vai. po pietų, lėktuvas 
pranešė, kad jis yra 100 mylių 
nuo Kanados forto Norman, 
ąpie 1,250 mylių nuo Edmon
ton, Alta.

5:20 vai. vakare, “A.N.T.-25” 
perskrido Fort MacKenzie, Ka
nadoj.

Sekmadienį, 20 d. birželio, 
12:40 vai. ryto pranešė, kad jie 
pasisuko į Ramųjį Vandenyną, 
kad išvengus kalnų.

1:05 vai. ryto, pranešė, kad _____ __ _____ _ _ w
skrenda per salą Charlotte, 500 I per šiaurių Polių susisiekimą. ... 
mylių į šiaurę nuo Seattle, jis pareiškė: "
Wash.

3:10 vai. ryto užklausė Ame- per šiaurių Polių į New Yor- 
rikos armijos radio stočių, ko- Mes gi žinom, kad Sovietų 
kis yra oras San Francisco Sąjungos žmonės tuščiais’ žo- 
mieste. _ ' džiais į orą nešaudo, nes jie Vr

3 :25 vai. ryto pranešė, kad apįe §įa kelionę labai mažai Iš .. 
Sovietų lakūnai yra ties Van- kalno kalbėjo. Jų žodžius selęa 
couver sala, apie 1,130 mylių darbai.' Sov. Sąjungoje' džiau- ... 
nuo Oaklando. ! giasi lakūnų žygiu ir rengiasi

4:02 vai. ryto pranešė, kad prĮe naujy dar didesnių >žygių, 
jie skrenda 13,000 pėdų aukštu- paąauiinis? darbininkų vadas — 
moj. kr1' -•ų . ■ "•

5":53 vai. ryto pranešė, kad 
lėktuvas skrenda prastame ore.

12 vak dieną, pranešė, kad 
jie mano nusileisti Portląnde, 
Oregon. Čia buvo suprasta, kad 
būk lėktuvo pompa negerai 
veįkia.

12:22 yal. nusileido Vancou
ver, Wash., orlaivių lauke, išbu-1 
vę 63 vai. ir 17 minučių kelio
nėj. Taip užbaigta ši pirmoji 
pei; šiaurių Polių kelionė.

Kelyje jie daug patyrė. Ke
lis kartus kovojo su galingomis 
audromis, kurias susitiko skris- 
dąmį linkui šiaurių Poįiaųs, 
Prince Patrick salos ir virš Ka
nados. Kelis kartus buvo pradė
ję ledais apšalti lėktuvo spar
nai. Daugelį ką^tų prisįėjo ak-' 
lai skrįsfi (kada lėktuvą veda 
nieko nematydami, tik pagal 
prietaisus). Lėktuvui prisiėjo 
ilgą kelionę išlaikyti prieš dide
lį vėją, kas mažino jo spartą 
ir reikalavo daugiau kuro. Bet 
kliūtys nugalėtos ir Sovietų 
Sąjungos technika ir žmonės 
parodę, kad artimiausias lėktu
vais kelias tarpe Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos yra per šiau
rių Polių.

Lakūnai nusileidę Vancouvę- 
rio orlaivių Jauke buvo sutikti 
skaiįjingos minios, feiiiniausiai 
juos pasveikino rusiškai ?z$rąs- 
tyųįtęj” (ąvęi,ki!) stųęlęntas Ge
orgi Kozmetzky iš Oregon Uni-

gos didvyrio” vardu.
Georgi P. Baidukov yra an

tras lakūnas, 30 .metų amžiaus, 
gelžkeliečio darbininko sūnus iš 
Sibiro. Pirmu kartų lėktuvą pa
matė būdamas 18-kos metų am- i liąme ore dėl 100 valandų skri- 
žiaus. Įstojęs aviacijos mokyk- ‘ dimo ir atlikimo bent 10,000 
lon su pagarba ją baigė. Jis, mylių, 
kaip ir čkalov, apdovanotas 
Lenino ordenu ir “Sovietų Są
jungos didvyrio” vardu.

Aleksandr V. i* Beliakov turi 
40 metų amžiaus. Jo tėvas yra 
mokytoj um viename kolektyvia
me ūkyj, arti Maskvos. Jis bai
gė aukštesnę karo mokyklą 
1915 metais, buvo imperialisti
niame ir piliečių kare. Piliečių 
kare užimdinėjo aĮsakomingas 
vietas, komandavo diviziją ir 
kitas dalis Raudonosios Armi
jos; turi atsižymėjimus ir apdo
vanotas “Šovietų Sąjungos did
vyrio” vardu.

Jų lėktuvas “A.N.T.-25.” So
vietų Sąjungos inžinieriaus A. 
N. Tupulevo pagamintas, šis 
lėktuvas jau yra 25-tas jo rū
šies lėktuvas. 1929 metais į 
Jungtinės Valstijas buvo atskri
dęs Soyietų lėktuvas “Ą.N.i1.- 
4,” du-motorinis; šiaurių' Polity 
užkariavo lėktuvai “A.N.T.-6”, 
ketur-motoriniai, A. N. Tupųle- 
vo kiekvienas naujos rūšies lėk
tuvas turi skirtingą numerį. 
Raides “A.N.T.”-—reiškia jo

Lėktuvas “A.N.T.-25” gali 
daryti apie‘150 mylių per va
landą, bet ne pradžioje skridi
mo, kada jis yra sunkiai pri
krautas.' Jis turi įvairiausius 
prietaisus, nes šiaurių Poliaus 
srįtyj neveikia kompasas, tat 
lakūnai turi prietaisus, kurių 
pagelba pagal saulę, žvaigždes 
gali nustatyti kelionės kryptį. 
Lėktuvas aprūpintas tam tik
rais iš oro puses apšildymo prie
taisais, kurių pagelba nutirpdo 
ledą, kuris paprastai šaltame 
ore ir rūkuose pradeda atsiras
ti ant lėktuvo ir tankiai būna 
orlaivių nelaimės priežastimi.
. Susisiekimui jis turi priė
mimo ir pasiuntimo radio prie
taisą, 20 watt jėgos, kuris vei
kia ant 2-4-50-80 metrų siųsda
mas žinias ir ant 25 ir ^,800 
metrų priiminėja. Jo radio sto
tis taip galinga, kad ant 3,750 
mylių gali susikalbėti. Lėktu
vas pabudavotas 1935 metais 
grynai iš Sovietų medžiagų ir 
Sovietų rpokslininkų. Patsai 
lėktuvas sausženjio,: bet turi 
prietaisus, kurie apsaugotų jį 
nuo nuskendimo. Lėktuvo geru
mą, aukštumą ’ Sęyięf ų techni
kos paliudija |ąs faktas, kad 
tokias kliūtis galėjo nugalėti.

Kaip Jie Skrido
ši kelionė laukia dar savo ap- 

rašytojaus. Dabar galima tik 
kaip kas pasakyki. Lėktuvą vį- 
są laiką Vedė lakūnas V. Čka- 
lov, o jo pagelbininkas G. Bai
dukov prižiūrėjo motorą, per
davimo dūdas ir kitus prietai
sus, kad jie veiktų gerai. A. 
Beliakovas visą laiką buvo už
imtas su prietaisais, kurių pa
gelba nustatė lėktuvo kryptį— 
kelią. Visi apie 70 valandų iš
buvo darbe, be miego, kovoję su 
šiurkščia gamta.

VancouVėryj d. Trojanovskis 
vertė klausimus Amerikos avia
cijos ąįstovę generolo tyįarshąjį 
ir į juos čękaįoyas atsakinėjo. 
Jų buvo apie 15. Lakūną,i įš 
Maskvos išskrido pagal Jungt.

Philadelphia, PaSeattle, Wash.

čia -—r

!

E. Mulokiute.
»

Senas Gluosnelis. I vienuolynuose.

Kunigas Charles F. |Wa- 
Farland,. kuris dabarti
nių laiku ' ’ Amerikoje 
smerkia Vokiėtijos fa
šistus.

Šis-Tas iš Darbininkų 
Judėjimo

29 ir 30 dd. gegužės 
atsibuvo kongresas Northwest
Distrikto Prieš Karą ir Fašiz
mu. Kongresas buvo skaitlin
gas, delegatų buvo keturi šim
tai trisdešimts. Delegatai buvo 
nuo organizaciją, unijų, pašal
simų draugysčių ir nuo baž
nyčių, kurios pritarė tam dar
bui. Buvo 2 delegatai ir nuo 
Lietuvių ALDLD 161 kuopos.

Padaryta daug gerų nutari
mų. Praleista daug gerų rezo
liucijų prieš karą ir fašizmą. 
Aukų surinkta vien tik nuo 
organizacijų, kurios prisiuntė 
apie 4 šimtus su viršum. Tik 
Seattle miesto centralinis ko
mitetas atsisakė prisidėti prie 
kongreso, nes yra Vadovauja
mas ADF.

30 d. gegužės buvo sureng
tos prakalbos. Kalbėjo kuni
gas iš Ispanijos nuo lojalistų 
piisės. žmonių buvo apie 3 
tūkstančiai. Kalbėtojas nupie
šė fašistų žiaurumus, kaip 
jie šaudo nekaltus žmones, 
vyrus, moteris ir mažus kūdi
kius. Klausant jo kalbos, net

šiurpuliai eina per žmogų.
Aukų surinkta tame vakare 

337 doleriai.
4 ir 5 dd. birželio buvo “tag 

day” dėl Ispanijos darbinin
kų. Per abi dienas ant gatvių 
surinkta $’Į60. Matėsi ir 3 lie
tuviai, pardavinėjant “tages” 
—2 moterys ir 1 Vyras,1 161 
kuopęs nariai. Miatyt, kad lie
tuviai neatsilieka nuo tarptau- 
tišk’o veikimo.

Pardavinėjant tages daug 
teko visko patirti. Matyt, kad 
tik maža dalelė žmonių prita
ria Ispanijos liaudžiai, o dau
guma visai nesupranta nieko 
apie Ispaniją. Gauni aukų tik 
iš Vargšų žmonelių, o nuo bal- 
takalnierių negaįi nieko gauti, 
jie dar pajuokia. Sako: “Jų 
vieta turėtų būt kalėjimuose.”- 
O kiti sako, kad “Maskvos 
agehtai”; bet kurie pardavinė
jo tages, neatkreipė jokios 
atydos į tas pastabas.

18 d. liepęs ALDLD 161 
kuopa ir TaCombs ALDLD 
kuopa rengia‘ pikniką Lake 
Genevoj. Draugai, atsilanky
kite į mūs rengiamą pikniką, 
kur turėsite gerus laikus ir su
šelpsite mūs bendrą frontą 
prieš kapitalistus. Pęlnąs ski
riamas darbininkiškiems rei
kalams.

ALDLD 141 kp. buvo susi
rinkimas pas draugus Turekus 
birželio 20 dieną. Nutarta pa
aukoti iš iždo $3 Ispanijos 
liaudies kovotojams prieš fa
šistus. Taipgi nutarta išmokė
ti $2 metinės mokesties gyni
mui politinių kalinių. Išrinko 
du delegatu į CIO konferenęi- 
jąj kuri yra šaukiama liepos 
3 d., 735 Fairmount Ave.; 8 
vai. vak. Nutarė eiti rinkti pi
nigų su kenais liepos 17 ir 18 
dd., nes dėl tų dienų yrą gau
tas leidimas po visą miestą 
rinkti pinigus dėl Ispanijos 
k o v o t ojų už demokratiją. 
Taipgi nutarta, kad kiekvienas 
senas narys gautų po vieną 
naują narį į ALDLp 141 kuo
pą.

tylurųch, Vokietiją. — Na- 
zių vąldžją užgrobė 960 pa
rapijinės katalikų mokyklas 
Bayarijoj ir pavertė jas hit
lerinėmis mok^klomiš? Už
dare ir yienuoliką aukštes
nių katalikiškų ihokyklų

r

M
fnisA

H-r ;

1 Komunistų Internacionalas' pri
siuntė karštą pasveikinimą, po 
kuriuomi pasirašo Dimitrovas, 
Ercoli, Manuilski, A. Marty, 
Wm. Pieck, Kuuisipen, K. Gott
wald, W- Florįn, Wan'Min ir 

(Moskvin. Garsusis admirolas 
! R. į. Byrd, * kuris perskridus 
šiaurių ir Pietų Polibs' vieija- .

(Tąsa 3-čiam pusi.)

ALDLD 6-tg Apskričio 
Sekei. Pranešima?
Pastaruoju laiku teko būti ; 

Burlingtone likviduoto^ ALD 
LD 96 kp. reikalais. Paąįrodė, 
kad kuopa yra likvidųoia ir 
ją atgaivinti kol kas negalimą. 
Drg. Walskis perdavė kuopos 
iždą $23.43 6-to apskričio sek
retorei J. Šmitienei ir A? 5. .* 
Smitui. Pakvitavimas buvo pa- . 
darytas toj pačioj finansų kny
goj.

Birželio 27 d. 6-to apskri
čio komitetas turės posėdį ir 
tą dalyką apsvarstys. Dar bus 
imtasi pastangų atgaivinti 
kuopą, ir jei kuopa bus at
gaivinta,* tai pinigai, pagal rei
kalavimo, bus sugrąžinti Bur- 
jingtono kuodai. ‘

Šį pranešimą padarom ank
sčiau, kąd vietos draugai ne
kaltintų drg. Walskj.- -

Draugiškai, ' ‘ n. h' 
J. Smitįęnę,

6-to Apskričio Sekret.
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APLA Centro Sekretoriaus Ra 
portas 27-tam APLA Seimui

Gerbiami Draugai Delegatai:—
APLA 26-to Seimo, įvykusio gegužės 31 ir 

birželio 1, 1935, vienbalsiai užtvirtintas eiti 
Centro sekretoriaus pareigas iki liepos 1, 
1937, per pastaruosius du metus nuo 26-to 
Seimo dirbau kaip galėjau ir supratau mūsų 
gerbiamos organizacijos—Augščiausios Prie
glaudos Lietuvių Amerikoj—labui ir sykiu 
rūpinausi visu darbininkų judėjimu. Dabar 
gerbiamiems delegatams ir visiems APLA 
nariams išduodu raportą.

Einant labai svarbias Seimo pavestas par
eigas, visada teko žiūrėt į tai; kad APLA 
konstitucija būtų pildoma ir taipgi 26-to Sei
mo tarimai būtų įkūnyti gyvenimam Kaip 
visiems žinoma, pereitasis 26-tas Seimas 
įsakė Centro Komitetui tvirtint organizaci
ją, rūpestingai darbuotis suvienijimui APLA 
su Lietuvių Darbininkų Susivienijimu (tuo 
klausimu rezoliucija buvo vienbalsiai pri
imta), taipgi rūpintis abelnaisiais darbinin-. 
kų reikalais. Manau, jogei šitos užduotys 
buvo kiek galima rūpestingai atliekama.

Mūsų Organizacija Gerokai Sutvirtėjo

Per pastaruosius du metus daugiausia žiū
rėta, kad mūsų organizacijos visi fondai bū
tų pastatyti tinkamon papėdėn. Atsimenate, 
pereitam Seime buvo raportuota, kad APLA 
finansiniai gerėja: pomirtinės fondas gerai 
stovi, pašelpos fondas laipsniškai kasasi iš 
deficito, bet lėšų fondas tebestovi dideliam 
nedatekliuj. šiuo laiku, po dviejų metų, ten
ka perduot delegatams sekamą padėtį:

Pamatinis mūsų fondas — pomirtinės— 
gerokai pakilęs. Du metai atgal jis turėjo 
103 nuošimčius garantuojamos atsakomybės 
(liabilities), o šiuo laiku jau turi apie 110 
nuošimčių, nežiūrint to fakto, kad ir narių 
mirtingumas‘‘žymiai pakilęs. O tai geras da
lykas, kad mūsų organizacijos šis 
kas kart kyla.

Pašelpos fondas keleriopai dabar 
nis. Du metai atgal dar vis turėjom 
tokių trūkumų. Dabargi to nėra. Jau ir su
sitaupę turime apie tris 
dar nedidelė suma, bet 
mums žadanti. Pašelpos 
išmokamos.

Blogiausia stovėjo, du 
lėšų fondas. Net sarmata buvo raportuoti, 
kad jis turi apie keturis šimtus nedatekliaus. 
Daugelis ir manė, kad tasai fondas be pa
kėlimo duoklių nebus galima pataisyti. Bet 
dabar smagu raportuot, kad ir tas .fondas 
jau išlygino visą nedateklių ir virš porą šim
telių turime susitaupinę. Visi Centro Komi
teto nariai dejom pastangas taupyt kiekvie
ną centelį, kad kaip nors išsivertus. Dabar 
jau turime geras pasekmes.

Taigi, mūsų organizacijos visi fondai šiuo 
laiku stovi neblogai ir nuolatos tvirtėja.

Kuopų Stovis

26-tam Seime buvo raportuota, kad APLA 
turi 52 kuopas. Dabar nemaloniai tenka pri
siminti, kad trys kuopos likosi likviduotos, 
tai šiuo laiku turime tik 49 kuopas.

Tos trys kuopos likvidavosi sekamai: 15 
kuopa, Alliquippa, Pa., susidedanti iš sep
tynių narių, nusitarė prisidėti prie 12 kuo
pos, Ambridge, Pa. Likviduojantis kuopai, 
ten pat gauta keletas naujų narių. 16 kuo
pa, Nanticoke, Pa., ir pirmiau vos tik pa
silaikė. Išsibraukus porai narių, negaunant* 
naujų, jinai dar daugiau susilpnėjo. Tai nu
sitarė susijungti su 51 kuopa, Wilkes Barre, 
Pa. 57 kuopa, Scranton, Pa., du metai atgal 
turėjo tik 3 narius. Vienas persikėlė į kitą 
kuopą, du išsibraukė. Kuopa likvidavosi. s

Dabar kuopos randasi sekamose valstijo-. 
se: Penna 24, Illinois 11, Michigan 4, Ohio 
3, New York 3, West Virginia 2, Indiana 1 
ir Mass. 1. Didžiausia kuopa-—4-ta, Shenan
doah, Pa., turinti 83 narius. Paskui seka 18 
kuopa, Wilmerding, Pa., su ’81 nariu. Pas
taroji susidarė iš 17 kuopos ir prie APLA 
prisidėjusios Lietuvos Sūnų Draugijos. Tre
čia iš eilės bus 12 kuopa su 61 nariu. Tos 
kuopos pusėtinai paaugo.

Narių Stovis

Pereitam Seime buvo raportuota, jogei 
APLA turi geram stovyj 1183 narius. Per 
du metus prisirašė 220 naujų narių. Tuo pa
čiu sykiu pasimirė 34 nariai; išsibraukė 158 
nariai. Dabar turime 1211 narių. Paaugome 
visai mažai—tik 28 nariais.

Kaip matote, draugai delegatai, pas mus 
mirtingumas didėja ir taipgi pusėtinai daug 
narių išsibraukia. O gauti naujų narių nela
bai rūpinamės. Turim kelis gerus vajinin- 
kus, kurie nuolatos dirba ir turi gerų pasek
mių. Bene bus geriausias, tai d. I. Norkevi
čius iš Ambridge, Pa., antras bus d. S. Kuz
mickas iŠ Shenandoah, Pa. Jų kuopos todėl 
ir auga. Turime kokį tuziną vajininkų, ku- 

’*e vis prisiunčia naujų narių. Bet tuo pačiu

sykiu reikia čia paminėt, kad gera dalis kuo
pų nėra gavusios naujų narių jau per ko
kius šešis-septynis metus. Veik visai naujų 
narių negauname iš Illinois valstijos, nors 
ten ir randasi 11 kuopų.

Centro Komitetas nuolatos skelbdavo va
jus su pusiau nupigintu įstojimu. Bet mažai 
pasekmių. Atrodo, visi mes nepakankamai 
susidomėjam tuo svarbiu klausimu. Tai tai
sytinas dalykas mūsų organizacijoj.

Finansinis Stovis

Pereitam Seime, du metai atgal, buvo ra
portuota, kad APLA turi viso turto su in
ventorium $31,871.74. Dabartinis stovis su 
birželio 1, 1937, sekamas: $41,552.96. Per 
du metus paaugo $9,681.22.

Visas turtas randasi sekamose vietose: 
Mellon National Bank ant čekių 705.15

taupymui 4,711.45
4,534.07Union Savings Bank taupymui

Farmers Dep. Nat. Bank taupymui 4,279.91
Peoples-Pittsburgh Trust Co. taup. 3,430.63 
Bank of Secured Savings (uždaryta) 27.78

Viso bankuose
J. Svetaka mortgičiai
A. Vileniškis, mortg.
A. Ludwig, mortg.
Geo Urbon, mortg.
APLA 9 kuopa, mortg.
M. Sherman, mortg.
APLA 2 kuopa, mortg.

17,688.99
1,000.00
2,160.00 

2,500.00
400.00 

3,500.00 
1,100.00 
1,500.00

12,160.00

fondas

tvirtes- 
šiokių-

tūkstantėlius. Nors 
visgi labai 
visiems laiku

daug 
buvo

metai atgal, mūsų

Viso mortgičių
14 Jungt. Valstijų Taupymo Bonų 10,712.72
Pas Centro sekretorių 50.00
Inventorius ......................................... 941.25

Visas turtas dalinasi į sekamus fondus: 
Pomirtinės 
Pašelpos 
Lėšų

Turtas į sąskaitą rieįtrauktas
(non-ledger assets) :

Mortgičių dar neiškolektuoti 
nuošimčiai ...................

Bankų dar į knygutes neįrašyti 
nuošimčiai ...................

U. S. bonų dar neįrašyti nuoš.

36,641.28
3,731.34 

239.09

Viso pasidaro
Visą turtą bendrai sudėjus 

pasidaro ...........................
APLA Investmentai

430.00

160.00
110.00

$700.00

$42,252.96

Bankuose padėti visi pinigai saugiai. Ir 
krizio laiku nei vieno cento mes neprara
dom.

Mortgičiai taipgi saugiai stovi, šeši moka 
po penkis nuošimčius, pagal 26-to Seimo ta
rimą. Mat jie Visada laiku sumoka. Vienas— 
A. Vileniškis—turi mokėt šeštą nuošimtį, nes 
jis toli atsilikęs su nuošimčiais. Dabar jis 
skolingas $380.00. Dabar jis mdka po $30.00 
į mėnesį.

Su rugpjūčio 26, 1935, pradėjom pirkti • 
Jungtinių Valstijų Taupymo bonus (U. S. 
Savings Bonds) ir su birželio 1, 1937, turi
me tokių supirkę net keturioliką. Mokėjom 
po $750.00 už kiekvieną. Už dešimts metų 
gausime po $1,000.00. Nuošimtis auga 2.90 
nuoš. Nors nuošimtis nedidelis, bet vistiek 
didesnis, negu bankuose. O šie bonai skai
toma saugiausiais, nes pati valdžia juos iš
leidžia ir jinai už juos atsako.

Su investmentais turim keblumų, nes ne- 
taip lengva gaut saugi vieta su gerais nuo
šimčiais. Galėtumėm išduot mortgičiais, bet 
labai rizikinga. Kadangi pas mus labai ap- 
rubežiuotas davimas (duodam tik 25 nuo
šimčius nuosavybės vertės), tai tokių mažai 
atsiranda.'Rizikingų bonų irgi nesinori pirk
ti. Centro Komitetas laikėsi tos nuomonės: 
lai būna ir mažesnis uždarbio nuošimtis, bet 
investmentai pasiliks saugūs.

Vienybes Su LDS Reikalai
APLA 26-tas Seimas, vienbalsiai priim

damas vienybės rezoliuciją, įsakė savo 
Centro Komitetui-smarkiai veikt, kad arti
miausioj ateityj suvienijus APLA su Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimu. (Tokius tarimus 
yra padarę 23-čias, 24-tas Nepaprastas, 
25-tas ir 26-tas Seimai).

Centro Komitetas šiuo klausimu ir rūpino
si, kad tą tarimą artimiausioj ateity prave- 
dus gyvenimam Bet teko vis susidurt su 
kliūtimis. Viena, LDS dar nebuvo įsiregis
travus Penna, valstijoj. Kaip tik LDS įsire
gistravo, toji kliūtis nugalėta. Penna Ap
draudos Department© viršininkai davė suti
kimą vienytis. Tada tuojaus pradėjom rū
pintis gavimui leidimą iš N. Y. Apdraudos 
Departmento. Pastarojo viršininkai pranešė, 
kad reikės APLA įsiregistravimo N. Y. vals
tijoj. Padavėm apeliaciją įsiregistravimui. 
Pridavėm jiems visus organizacijos rekor-

dus, visus finansinius raportus.
Laukiam vienybės užgyrimo. Gaunam pa

kvietimą atvykt į Albany, N. Y., vasario 4, • 
1937. Dalyvaujam pasitarime. Apdraudos 
Dept. viršininkai aiškina LDS atstovam Mi- 
zarai ir Siurbai, kad vienybė neduos jokios 
naudos dėlei LDS, nes APLA yra biednesnė 
turtu, narių amžius senesnis, mirtingumas 
keleriopai didesnis. Plačiau su jais pasikal
bėjus, pranešus, kad LDS nariai vienbalsiai 
pageidauja vienybės, taipgi didelė didžiuma 
ir APLA narių to pageidauja, sutiko užgirt 
vienybę. Tik pareikalavo perrašyt Nepapras
to Seimo priimtą sutartį ir nurodė, kaip per
rašyt.

Pagal jų reikalavimą sutvarkę sutarties 
planą pasiuntėm vėl jiems peržiūrėt. Gau
nam vėl pakvietimą geg. 8 atvažiuot į Alba
ny. Dabar viršininkai nurodo, kad dar du 
paragrafai sutarties plano reikia taisyt. Su
tikom pataisyt, kaip jie reikalauja. Jie da
bar kalbėjo, kad APLA Seimui užtvir
tinus ir LDS referendumu užtvirtinus vieny
bės sutartis būsianti ir Albany užgirta.

Dabar visi delegatai jau turit perrašytą 
vienybės sutartį. Pamatiniai jinai nieko ne
pakeista—tiktai praplėsta. Kuomet jinai bus 
abiejų organizacijų užtvirtinta ir Penna, bei 
N. Y. apdraudos departmentų pasirašyta, ta
da APLA susivienys su LDS. Kaip matosi,1 
pilna' vienybė įvyks į keletą mėnesių, dar 
.šiais 1937 metais. Linksma visiems žinia.

Bendro Veikimo Reikalai

APLA Centro Komitetas rūpinosi ir ben
druoju darbininkų veikimu. Siuntė atstovą 
į Visuotiną Lietuvių Darbininkų Suvažiavi
mą Clevelande, 1935; taipgi siuntė atstovą į 
Visuotiną Lietuvių Suvažiavimą Clevelande, 
1936; lokaliniam bendram veikime aktyviai 
dalyvauja; plieno darbininkų organizavime 
dalyvavo ir visus kitus kvietė; nuolatos pa
laikė atstovą Fraternalių Draugijų Komite
te plieno darbininkų organizavimui, užtai 
nuo Plieno Darbininkų Organizavimo Komi
teto gavome pagyrimo laiškutį; aukavome 
ir kitus kvietėm remti Ispanijos kovotojus 
prieš fašizmą, už demokratiją, žodžiu, da
lyvavom veik kiekvienam bendram darbininkų a ' ,veikime.

Gavom dėlei to biskį ir,pabarimų iš APLA

3 kp., Carnegie, Pa. Jų nuomone, APLA 
neturėtų jokiam pašaliniam veikime daly- 
vaut, tik rūpintis pašalpomis ir pomirtinė
mis. Centro pirmininkas taipgi buvo tos 
nuomonės. Bet tai tik visai mažos narių da
lies nuomonė—didelė didžiuma narių stoja 
už bendrą darbininkišką veikimą. O Centro 
Komitetas privalo pildyti norus didžiumos 
narių. Būtų neatleistina klaida stovėt nuo
šaliai, kuomet eina kova už organizavimą 
darbininkų, už gynimą demokratijos, kova 
prieš fašizmą. Centro Komitetas tokios klai
dos nepadarė. Jeigu ką nors negerai pada
rė, tai dar permažai aktyvumo tame veiki
me parodė.

Užbaigiant

Raportą baigiant, turiu primint, kad Cen
tro Komitete mes dirbome sutartinai, vienin
gai (apart Centro pirmininko kai kuriais 

klausimais griežtai skirtingos nuomonės).
Su visais nariais ir visomis kuopomis gana 
vieningai ir draugingai susikalbėta. Per pa
staruosius du metus, nuo pereito 26-to Seimo 
visoj organizacijoj neturėjom jokio skundo 
ir dabar pirmas šis Seimas be jokio skundo. 
Dėlei kokių nors skirtingų nuomonių niekas 
nebuvo nupeiktas.

Susirašinėjimų su kuopomis ir nariais tu
rėta gana daug. Teko pasiųst po kokį 150 
laiškų kas mėnesis vien organizaciniais rei
kalais. Į kiekvieną užklausimą atsakyta, 
kaip geriausia suprasta.

Veikiant, suprantama, pasidaro netikslu
mų, klaidų. Jeigu ką nors ir kas nors mato
te negerai padaryta, maloniai prašome čia 
Seime pastebėti, klausti, kritikuoti. Bendrai 
visi turime visus netikslumus pataisyti.

Ačiū visiems už kooperaciją mūsų ger
biamos organizacijos — Augščiausios Prie
glaudos Lietuvių Amerikoj — ir bendro dar
bininkų judėjimo varomam darbe. Linkiu 
Seimui pravesti gražių ir naudingų tarimų. 
Linkėju su šiuo Seimu užbaigti APLA vieny
bę su LDS, sudaryt bendrą didelę tvirtą sa
višalpos organizaciją—Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimą.

Draugiškai,
J. Gasiūnas,

APLA Centro Sekretorius.

Oro Kelias iš Sovietų į 
Ameriką

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
, . • ; t , t

tinis žmogus pasaulyj tą atli
kęs, karštai sveikina Sovietų la
kūnus. šimtai pasveikinimų su
plaukė nuo karininkų, aviacijos 
atstovų, darbininkų organizaci
jų, politinių veikėjų. Žygis di
delis, kuriam pasaulyj lygaus 
dar nėra. Spaudoj daug rašoma, 
net švaresnė kapitalistinė spau
da tinkamai atsiliepė.

Mums smagu, kad tą žygį at
liko laisvos darbo žmonių šalies 
piliečiai ir technika. Tas dar 
kartą parodo, kad jeigu fašistai 
išdrys'užpulti darbininkų tėvy
nę, tai jie nusisuks sau spran
dą, nes Sovietų Sąjungos lakū
nai, raudonarmiečiai, tankistai, 
jūreiviai ir visi piliečiai mokės 
gintis nuo užpuolikų. Kad So
vietų Sąjungai yra pavojus, kad 
pavojus pasauliniam karui, tą 
geriausiai paliudija fašistų už
puolimas ant Ispanijos. Sovie
tų Sąjungos greitadarbis A. 
Stachanov kalbėdamas apie šį 
žygį šakė: “Kada fašistų lėktu
vai naikina Ispanijos miestus, 
tai mūsų lėktuvai užkariauna 
Šiaurių Polių, atidaro naujus 
oro kelius, nugali žiauriausias 
gamtos sąlygas. Tik Sovietų Są
jungos piliečiai tą gali pada
ryti.”

Sovietų Sąjungos lakūnai pa
viešės Jungtinėse Valstijose 
apie mėnesį laiko, pastudijuos 
šios šalies orlaivių industriją, 
nusileidimo laukus, susipažins 
su čionykščia technika ir tada 
grįš atgal į savo laisvą tėvynę. 
Jie įrodė, kad šiaurių gamta 
nugalima, kad oro kelias tarpe 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
per šiaurių Polių yra galimas. 
Garbė jiems, garbė Sovietų Są
jungai, išauklėjusiai tokius pa
saulio didvyrius, išbudavojusiai 
tokią galingą techniką, išmoki
nančiai žmones ją valdyti.

D. M. šolomskas.

Madrid. — Keli desėtkai 
respublikos lėktuvų įnirtu
siai bombardavo fašistų po- 

Huesca-Aragonzicijas 
fronte.

Lawrence, Mass
ALDLD 37 kp. buvo specia- 

lis susirinkimas, prisirengimui 
prie “Laisvės” pikniko, liepos 
4 d., Maynard’e. Išrinkta keli 
darbininkai iš vyrų, o draugės 
moterys liuosnoriai apsiėmė 
priruošt kokį nors kepsnį dėl 
laimėjimo. Išrinkta komisija 
parinkimui bizniškų garsini
mų specialiu! “Laisvės” nume
riui.

Taipgi nutarta organizuot 
busas važiavimui į pikniką. 
Kelionė į abi puses 1 doleris. 
Kurie norėsite važiuot, prašo
me įsigyti tikietus iš anksto 
pas Penkauską, I. Čuladą arba 
Večkį. Busas išeis apie 11 vai. 
ryto nuo L. U. Kliubo.

Dabar eina smarkus veikimas 
tarpe tekstilės darbininkų.

Jau kelinta diena kaip pi- 
kietuoja dvi dideles krautu
ves, kurios randasi ant svar
biausios gatvės. Viena krautu
vių yra moteriškų drabužių, o 
kita mėsos. Streiką veda Cen
tral Labor Unija, kuri drau
giškai sugyvena su CIO.

Reporteris.

Bilbao, Ispanija. — Faši
stai buria savo jėgas žy
giuoti prieš Santanderį, 
stambų Baskijos miestą pa
jūryj, už 45 mylių į vaka
rus nuo Bilbao.

Viena, Austrija. — Buvęs 
Anglijoj karalius Edwar-

das (dabar Windsor kuni
gaikštis) šoka naktiniuose 
kliubuose su savo pačia, bu
vusia W. Simpsoniene.

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—S dienų ir nuo 7—8 vakare

NEDfiLIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Tel. St«rg 2-0788 
Home Tel.

HavemeyerE 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
temos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.
Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue

NOTARY 
PUBLIC

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorių*
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

JBarry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbinga* Laį- • 
dotuve* nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisyt* Koplyčią 
ir salę del po iermen* pietą. 
Teikiam nemokamai v3liausio» 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.
-__ ■ • — - L

“N. G.” 23 num. tūlas sve
čias, pasirašydamas Audėju, ra
šo : “Vietos veikimas silpnas, 
nė viena srove čia nesudaro 
kiek stipresnio veikimo. Silp
ni ir opozicionieriai, silpni ir 
‘tikrieji’ komunistai.. . . ”

Nėra reikalo girtis apie ko
munistinį veikimą, nes vietos 
žmonės žino, kad kairioji sro
vė sudaro stipriausi judėjimą 
ir moka susitaikyt pašalinėse 
organizacijose su įvairių sro
vių žmonėmis. Palaiko 
kelias organizacijas,
rengiami parengimai su socia
listais, sušelpimui Ispanijos 
liaudies kovotojų ir Lietuvos 
politinių kalinių. O kur mato
si opozicijos veikimas per su 
virš metus laiko ?. . . .

savo 
bendrai

Vieną čeverykų išdirbystę, 
jau kontroliuoja CIO unija.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
612 Marlon St., k a m p. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 1-6111

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę j šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

Informacijos, ką reixia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVES” 

Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

Prie-tos knygelės pridedame lietuvių kalboje knygelę 
su klausimais ir atsakymais prie pilietybės ir tas abi 
knygutes parduodame už 35c. Mokestį galite prisiųsti 
3c ar 5c pašto stampomis. Reikalaudami rašykite se

kamu antrašu:
“LAISVE”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.
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Poslapis Ketvirtas LAISVI

Binghamton, N. Y. Trys Ketvirtadaliai Bilbao 
Gyventoju Pabėgo nuo 

Fašistų

Ketvirtad., Birželio 24,19l

“Laisvės’ laidoj, birželio 19 
d., aprašyme “Komunistų 
parengimas ir rochesteriečiai,” 
įvyko keletas klaidų, kurias 
čia atitaisome.

Kai kurių draugių klaidin
gai suminėtos pavardės ir var
dai, kurios dirbo ir gelbėjo 
dirbti. Pasakyta, kad moterų 
skyriaus narės nepriklausan
čios prie virš minėto skyriaus 
N. šimoliunienė ir B. Zmitrai- 
tė; šios dvi draugės priklau
so nuo pat susiorganizavimo 
Mot. Skyriaus. Tik per klai
dą susimaišė su tomis draugė
mis, kurios nepriklauso. H*. 
Žukienė, O. Norukaitė, H. 
Žukaitė, Olga Tabaka, Anna 
Mikalojunaitė, Tkačuk, Jaun. 
Kom. Lygos org. Adelė,—šios 
visos 7 draugės nepriklauso 
prie Mot. Skyriaus.

Toliaus pasakyta R. Tvari- 
jonas, vieton Leonas Tvarijo- 
nas ir kur dirbo Leonardas 
Girniukas, L. Girnius priskai- 
tytas buvo prie moterų ar 
merginų.

Taipgi nepaminėjome A. 
žemaičiutės, kuri deklamavo 
porą deklamacijų viršminėta- 
me parengime. Ši jaunuolė I 
yra gerbiama tarpe lietuvių 1 
deklamatorka šiame mieste, 
visados gerai pasižymi su dar
bininkiško .turinio eilėmis. 
AČiu už tai.

Taipgi pamiršome paminė
ti tą jaunuolį drg. Bill Ander
soną už parašymą operetės 
“Lietuviškas Vakaras.” Išrei
škiame jums, jaunas autoriau, 
didelį proletarišką ačiū už jū
sų pasišventimą ir tikimės iš 
jūsų daugiau tokių ir dar ge
resnių operečių. Tariame taip
gi draugei Ednai Vaiw daitei- 
Bonne didelį proletarišką ačiū 
už gražų sumokinimą Gedemi- 
no Choro, ir visiems choris
tams už išpildymą programo.

Mes, rengėjai ir visi daly
viai, ilgai jūsų nepamiršime.

Liet. Kom. Frakcija.

Bilbao, birž. 21. — Septy- 
jnios dešimt penki iš kiek- 
i vieno šimto Bilbao gyvento
jų pabėgo iš miesto, kada 
fašistų armija įžengė į Bil
bao.

Baskų liaudiečių vyriau
sybė Santanderyj mobili
zuoja armijon visus vyriš
kius virš 16 metų amžiaus 
karui prieš fašistus.

SMAGIOS VIETOS 
ATOSTOGAUTI

Pas lietuvius farmerius, čia 
yra gražias maudynės ir neto
li nueiti. Namuose yra visi pa
togumai. Gausit šviežio pieno, 
sviesto, kiaušinių ir įvairių 
daržovių. Kainuos jums čia la
bai nedaug, nes mes čia savo 
užaugintus produktus pigiai 
parduodam. Dėl informacijų 
rašykite:

Jos. Jackim, P. 0. Box 345,
Shelter Island Heights, 

L. I., N. Y.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-43SS

Palieka Rooseveltui Tvarkyt 
Pašalpinius Darbus

W a shington. — Senatas 
atmetė “pataisymus,” reika
laujančius, kad valstijos bei 
miestai prisidėtų su 25 iki 
40 procentų lėšų prie WPA 
pašalpinių darbų bedar
biams. Taigi Roosevelto 
valdžia, pagal senato tari
mą, gali skirstyti $1,500,- 
000,000 pinigų pašalpiniams 
darbams, kaip atranda ge
riausiai.

Purvinas "Meilės” Šposas

W ashing ton.—Beul. N ash, 
18 metų jaunuolė, iškirto 
purviną šposą karo laivyno 
akademijos studentui Ch. 
A. Nash’ui. Jinai buvo jau 
su kitu’ vedus, nepersisky- 
rus, ir dar apsivedė su Na-’ 
shu. Paskui, susipykus su 
Nashu, ji pranešė akademi
jos valdybai, kad jis slapta 
apsipačiavo su jąja. O ta 
akademija uždraudžia stu
dentams pačiuotis. Todėl 
studentas tapo išmestas iš 
akademijos ir prarado pro
gą tapti šalies laivyno ofi- 
cierium.

Dabar tai vyliūgei gręsia 
kalėjimas už susituokimu su 
antru vyru be teismiskų 
perskyrų gavimo nuo pir
mo.

Didieji Piknikai
Waterbury, Conn.

Išvažiavimas—Dainos— 
Ristynės

Sekmadienį, 27 birželio-Jmie
LIETUVIŲ PARKE, 
(UŽ LAKEWOOD)

Rengia ALDLD ir LDS Apskričiai

Brooklyn, N. Y.
Sekmadienį, 4 liepos (July)

ULMER PARKE
Rengia dienraštis “Laisve”

Bostono Apielinke
Sekmadienį, 4 Liepos (JiJy)

VOSE PAVILION PARK 
Maynard, Mass.

Rengia Bostono apielinkės draugijų 
apskričiai naudai dienraščio ‘Laisves’.

•

New Yorko Apylinkė
Ekskursija į Atviras Jūras 
Puikiu Ekskursiniu Laivu

MANHATTAN
Iš Wall St. Pier New York 

City j Rye Beach, N. Y.

Sekmadienį, 22 August
Rengia A.L.D.L.D. 2-ras Apsk.

Philadelphia, Pa.
PIKNIKAS

SU $250.00 DOVANŲ
Sekmadienį, 5 September 

WESTVILLE GROVE PARK ' 
At Route 47, Westville, N. J.

MATEUŠAS SIMONA VICTUĮS
GRAŽIAI (RENGTA SUSIEJIMAM (STAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elfus. Kada būsi
te Brookfyne, už 
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes elevefterlo stoties. Tel. Evergreen 7-8886

‘LAISVĖS’ PIKNIKASVOSE PAVILION PARK, MAYNARD, MASS.
Rengia Massachusetts Valstijos Darbininkiškų Draugijų Apskričiai

SekmacL, 4 d. Liepos-July
Pulki Svetaine Šokiam, Grieš Gera Orkestrą

m—it»—im—-lu—m—»n—m—ku—ra—M—»«—««—n—■—m—u.—

Gražus Ežeras Pasimaudymui, Pasiimkite Bathing Siūtus

36 PINIGINES DOVANOS PRIE ĮŽANGOS BILIETO:

j 1-ma $25,2-ra $20,3-čia $15 Penkios Dovanos po $10 ir 28-nios po $5
na——mi—m—— .BU—n—-iB—.m—m—w—-m—— im—-HH—n — im—•tin—tut—nu—uh—•im—mi-*—rh——m—nu——mii—nn—tw——m — r—nu—-no—m—— ru—— wi—— m—■ ■ f . — m—ui

Iš Anksto Įsigykite Įžangos Bilietus Ir Naudokitės Dovanų Proga

12 Chorų Dalyvaus Programoje

Liaudies Choras iš MontellOs, kuris dalyvaus programoje
B------------------------------------------*...................... ...... ....... :------------------------------------------------ »------ -—--------*— -- ------—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B

Taipgi dalyvaus visi Naujosios Anglijos didieji chorai. Iš viso bus 12 chorų, kurie dainuos 
puikiausias liaudies ir darbininkiškas dainas.

Ristynės, Stanley Sikorski ir Chas. Račkauskas f
Puikūs Lietuviai Atletai, Kurie Laušis iki Pergalei.

A. Bimba, "laisves” Redaktorius ir Philip Frenkfield Sakys Prakalbas

Atsižvelgiant į šią puikią programą nestebėtina, kad jau gauname žinių, jog svečių rengiasi 
atvažiuoti net iš Pennsylvanijos valstijos.
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Newark, N. J.
Įvairios Žinios

Vieną gražų nedėldienį, su
sirinkus būreliui draugų-gių pas 
Jąmison ant farmukės, besi
kalbant apie Ispanijos liaudies 
vedamą kovą su nuožmiu fa
šizmu, tapo surinkta aukų ant 
blahkos $5.50.

Aukojo: drg. Būrelis $2.00,
Tyliunas $1.00, J. Gevelis 

50c., svečias bitininkas Kan
tus* ii Abington, Mass., kuris 
čion buvo su žmona—$1.00. 
Kiti draugai po 25c.

Draugė* žitikienė iš Irving- 
ton, viena iš veikliausių New- 
arko moterų, kuri blanką su
grąžino su $4.80. Ant jos 
bjaikos galima išskaityti tik 
šias pavardes: G. Kairys 50c., 
P. Tamašauskas 50c. ir du 
kįtataučiai po $1.00.

Pinigus, $10.30 pridaviau 
North American Committee, 
40 Clinton St., Newarke, N. J., 
nes iš čia blankas ėmiau. i

Didelis draugiškas ačiū 
draugams ir draugėms auka- i 
vusiems.

Kun. O’Flanagan Kalbėjo
Birželio 9 dieną buvo su

rengtas masinis mitingas nau
dai Ispanijos liaudies.

Kalbėtojų buvo visa eilė ir 
vipi profesionalai, bet kalbėt į 
teko tik vienam kunigui, O’- 
Flanagan, kuris kalbėdamas 
apie porą valandų pasakė la-j 
bąi gerą prakalbą, prisimwida-1 
mas if savo tėvynę Airiją, kuri 
taipgi sunkiai kovojo už liau- Į 
dies laisvę, taip kaip dabar Is-1 
ponijos liaudis kovoja. Skir- j 
tumas tik tas, kad Airijos liau-1 
d is kovojo ir dar tebekovoja 
tik prieš vieną šalį—Angliją, 
kuomet ispanai kovoja prieš 

Piknikas su Programa
Rengia Bendrai Newarko Šios Draugijos: 

Lds 8 KUOPA, JAUNUOLIŲ 203 KUOPA IR ALDLD 5 KUOPA

Įvyks Nedelioj, 27 Birželio (June)
PRADŽIA 10 VALANDĄ RYTO; ĮŽANGA 25 CENTAI. .

OLD CIDER MILL GROVE VAUX HALL ROAD, UNION, N. J.

Sietyno Choras iš Newark, N. J., vad. L. B. Šalinaitės

Gerbiamieji! Programoj dalyvauja šios cjąilės spėkos: Sietyno Choras, vadovystėje L. B. Šalinaitės; Bangos 
g toras iš Elizabeth©, vadovystėje S. PociunaiĮės. Beisbolės rungtynės 3, tymai: Nevyarko, Brooklyn© ir ĘĮiza- 

tįo ir kiti
“TĮĮĘ GHĘNĄĘįĮĘRS” 6 įcąv^lkų orkestrą grieš įvairius šękius.

įį Will YlflW $ visoj Piknikas įvyks, kad ir lytų, nes vieta žymiai padidinta.
a • Pąstoges užtektų del 2,000 asmenų.
VALGIŲ BUS ĮVAIRIŲ, NAMIE GAMINTŲ. GĖRIMŲ ^ĄJŲGJ ANT YjRQS IKI VALIAI.

KELRODIS: No. 10 busas eina nuo Hudson Tube, Broad strytu per HįHside, priveža prie pat parko vartų. 
Springfield Ave. gatvekariai ir busai į Irvington centrą J5corners). čia imkit “Ūnion Vaux Hall Rpad” bųsą ^rit 
}umpo Čjinton Avė. Išlipkit ant “Vaux Hall Road” po kairei, pusė bloko iki parko.
F tomobilių kelias: Springfield Ave. iki “Vaux Hall Ręad” po kairei iki parko.

viso pasaulio kruviniausį, reak- 
cioniškiausį gaivalą—fašizmą 
su Mussoliniu ir Hitleriu prie
šakyje. Kunigas O’Flanagan 
jau žilas, baltas senelis, apie 
60-70 metų, bet iškalba skam
bi, tvarki, vartoja karčios pa
juokos priešams. Kadangi bu
vo gan šilta, tai jam pasakius 
ilgą prakalbą ir surinkus aukų 
virš 500 dolerių, prakalbos už
sibaigė.

Gabiai pirmininkavo minis- 
teris L. II. Gardner, kuriam 
ir aukos sekėsi rinkt. Publikos 
buvo tarp 900-1,000. Lietuvių 
—apie pora tuzinų.

Sietyniečiai Pagerbė Savo 
Mokytoją

Choristai po pertraukos sa
vo pamokų iškrėtė netikėtą 
šposą savo mokytojai draugei 
B. šalinaitei, dabar Sukackie
nei. Pora draugų greit ją nu
traukė nuo piano ir visi apsu
po aplink dainuodami:

“Malonu mums matyt,
Tave miela sesyt. . . ”
Pasikvietė prie stalo, kuri 

tuom tarpu kitos draugės pa
ruošė ir įvyko kaip ir baliu
kas, nes ir muzikantai buvo. 
Sietyniečiai teikė linkėjimus 
abiems draugams Sukackams, 
o choro organizatorė d. Žu
kauskienė įteikė nuo choro 
dovanėlę: šiltą, minkštą leng
vutį blanketą. Tarpe choristų 
buvo ir keli dd. pašaliečiai 
choro rėmėjai ir Dr. Kaškiau- 
čius su žmona—mūsų geriau
sias menininkas.

Streikų Bangos
Kadangi Newarke ir jo apy

linkėj yra įvairių - įvairiausių 
išdirbysčių, tai streikus sunku 
ir suskaityt.

Nesenai išėjo streikan Hoff
man kompanijos darbininkai 
ir jau įvyko keli kruvini susi

kirtimai tarpe policijos ir 
«treikiėrių. Hoffmaho kompa
nija pagarsėjo sodes išdirbys- 
te, o kaip alų legalizavo, tai 
ir alų dabar išdirba. Tai yra 
didelė išdirbystė, kuri apima 
du skveru. Jokios unijos iki 
šiol tą kompanija nepripaži
no, bet dabar atėjo ir jos eilė. 
Streikui vadovauja Industrinio 
Organ. Komitetas. (CIO). 
Streikieriai vieningai laikosi ir 
tikisi greito laimėjimo.
Aplankykim Sergantį Draugą

Draugas M. Mitkus, 285 
Waverly Ave., dirbdamas Ir
vington Iron Works geleži
niam fabrike, susižeidė, nukirto 
pusę piršto ir dabar randasi 
namuose. Jis yra “Laisvės” 
skaitytojas, pirmeivis draugas. 
Aplankykit prie progos, su
teikdami draugui paguodos ir 
ramumo.

G. Albinas.

Mexico, Me.
Birželio 16 d. naktį, 2:30 

ryto ištiko gaisras Onos šar- 
kienės (Višniauskienė) na
muose. Kada buvo pašaukti 
ugnia'gesiai, tai nieko namuo
se nebuvo. Durys buvo užra
kintos, o namas dega.

Pradėta žiūrėti kame daly
kas ir kur savininkai. Ona šar- 
kienė (Višniauskienė) rasta 
pas vyrą kempėje, visa sumuš
ta, akys mėlynos, šonai sudau
žyti. Kada šerifai paklausė 
jos, kas tą viską padarė, tai 
gavo atsakymą tokį: “nežino
mas vyras įsibriovė stubon, 
apsirišęs galvą skepetaite, kad 
nepažintų, ir sumušė šarkienę, 
o paskui padegė namą.”

Bet dabar klausimas: Kodėl 
nepranešė policijai ir kaimy

nams, bet buvo kempėj pas 
vyrą.

Namas priklauso bankui, ra
kandai neapdrausti. Kaimynai 
sako, kad tą vakarą turėta di
delė pare, tai galėjo ir namą 
padegti. Kol kas tas įvykis dar 
neišaiškintas.

Drg. šarkienei (Višniauskie- 
nei) daug skriaudos padaryta, 
gaila jos.

Pasaulio Pilietis.

GARSINKITE^ SAVO BIZNI 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

ROCHESTER, N. Y.
LDS 11-ta kp. rengia metinį pik

niką, birželio 27-tą d., Glen Edyth, 
W. Webster, N. Y. (A. Orlausko vie
toj). Pradžia nuo 12 vai. dieną. Bus 
muzika šokiams. Norintieji valgyti, 
galėsite gauti specialius pietus, kai
na tik 25c. Yra puiki giria prie eže
ro, kur galima maudytis, žuvauti 
arba su valtele paplaukyti. Kviečiame 
ir ne narius dalyvauti.

Antras parengimas yra ALDLD 
50-tos kp., tai vakariene ant ūkės. 
Tikietai jau pardavojami. Norintiems 
dalyvauti patartina iš anksto įsigyti;- 
ypatingai tą padarykite rengėjams 
dėl parankamo. Tėmykite. “Laisvėje” 
bus vėliau pranešta daug plačiau 
apie paskutinį parengimą. M. D.

(148-149)

NEWARK, N. J. 
Linksmas Piknikas!

Rengia Liet. Darb. Susivienijimo 
8 kp., Jaunuolių 203 kp. ir Lite
ratūros Draugijos 5 kp. Įvyks sek
madienį, birželio 27 d., “Old Cider 
Mill”, Union, N. (Šalia Maplewood, 
Vaux Hall). Pradžia 12 vai. dieną. 
Įžanga tik 25c. asmeniui. Šokiams 
grieš gera orkestrą “Granadiers”. 
Bus beisball “geimių” trijų tymų, 
įvairių žaislų ir koncertinė progra
ma, kurią duos garsusis Sietynas. 
Taip pat bus įvairių laimėjimų. Pri
važiuot: Busas No. 10 nuo Broad St., 
priveža prie pat parko vartų, Vaux 
Hall Rd. Kitas busas Vaux-Hall— 

Union iš Irvington Centro eina kas 
pusė valandos. Automobiliu kelias, 
Springfield Ave., iki Vaux Hall Rd., 
po kairei ir parkas.

(148-149)

YOUNGSTOWN, OHIO
LpS 9 kp. ir APLA 24 kp. ren

gia bendrai pikniką', sekmadienį, bir
želio 27 d. Frank Crdšs tikėję, Ma
sury, Ohio. Sus gera muzika šo
kiams, grieš amerikoniškus ir lietu
viškus šokius. Kviečiame visus daly
vauti šiame piknike, taip pat ir iš 
tolimesnių kolonijų, užtikrinam, kad 
smagiai laiką praleisite. ' Korp.

' ' (148-149)

EAST ST LOŪią, IĮ.L.
ALDLD 49 kp. ir ALPBD Kliubas 

bendrai rengia išvažiavimu, 27 d. bir
želio, Swansea Community Park, ke
lias 159, i šiaurius, nuo Belleville, 
Įll. Bus džiovintų grobių If kitų 
skanių užkandžių ir gėrimų.

Muzika grieš iš ' Collinsvillės. Į 
daržą įžanga veltui, taip pat ir šo
kiams. Kviečia Kom.

(148-149)

CHESTER, PA.
Suvienytos darbininkų organizaci

jos rengia pikniką, birželio 27 d. Ja
mesons Farmoj, 15 Highlawn Ave. 
Čia linksmins gera muzika, šoks jau
ni, seni ir šlubi. Taip pat kalbęs drg. 
Pat Toohey, Phila'delphijos Dist. K. 
Partijos direktorius. Užtai kviečia
me visus atsilankyti linksmai laiką 
praleisti.

Komitetas.
(148-149)

PHILADELPHIA, PA.
Didelis Piknikas! Rengia ALDLD 

6-tas Apskr., nedęlioj, 27 a. bįrželjo, 
Mikolaičio farmoje.' Ptogrpmą pildys 
Lyros Choras, bus gera’ orkestrą Šo
kiams. Pradžia 10 vai. ryto. Kelro
dis: Važiuokite Frankford Ąve. iki 
City Line ir tųojaus už tiltuko su
kite po kairei į kelią Knights 2nd. 
Gatvekariu persimainykite Bridge 
St. No. 66 ir važiuokite iki sustos. 
Iš ten būsite nuvežti į pikniko vie
tą. (148-150)

SHENĄNDOAĮ-Į, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 27 d. birželio, 10 vai.
i ryto, 302 S. Main St. Draugai ir 
Drauges, malonėkite dalyvauti šiame 
susirinkime skaitlingai., Kom.

• (148-149)

. PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, birželio 25 yra šau

kiamą visų organizacijų narių svar
bus masinis susirinkimas su “Lais
vės” skaitytojais delei “Laisvės”’ 
pikniko svarbių reikalų, kuris įvyks 
5 d. rugsėjo Westville Grove Parke.

Susirinkimas įvyks 8 vai. vak., 785 
Fairmount Ave. Nesivėluokit.

Visi, paėmę Mass. “Laisvės” pik
niko bilietukų, sugrąžinkite šiame 
susirinkime, o jei ne, turite patys 
pasiųsti į “Laisvę”.

A. J. S. (6H-m)

“Laisvės” Piknikas Maynard, Mass.
Kaip kitais mętąię, taip ir šiemet Massa- 
ęhus^tts pažangiosios lietuvių organizaci
jos rengia “Laisvės” naudai pikniką ir skiria 

pinigines dovanas prie įžangos bilieto.

Pirma $25, Antra $20, Trečia $15 

Penkios Dovanos po $10 ir 28 po $5

Pikniko bilietai jau gatavi ir dabar juos reikia pla
tinti. Prašome visų, kurie esate aplaikę bilietus, 
tuoj aus platinti. Kiekvienas “Laisvės” rėmėjas turi 

padėti platinti kalbamus tikietus.

Piknikas Įvyks Sekmadienį

Liepos 4 July, ant Rytojaus Šventė
BUS VQSE PAVILION PARK 

MAYNARD, MASS.

PLaisvės” piknikuose čia visuomet būdavo daug sve
čių iš toliau. Gi šiemet turėtų būt dar daugiau, 

nes ant rytojaus šventė

Išanksto Įsigykite Įžangos Bilietus
Ir jau Dabar Samdykitės Busus Važiavimui į Pikniką

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

WORCESTER, MASS.
ALDLD H kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks sekmadienį, 27 d. birže
lio, 10:30 vai. ryto, Lietuvių Syet., 
29 Endicott St. Gerbiami -nariai, ma
lonėkite visi dalyvauti- šiame susirin
kime, turime1 daug svarbių dalykų 
aptarti ir pasimokesite narines duok
les. ‘ ‘ Drg.

(148-149)

WORCESTER, MASS. > 
Įvairumų Piknikas

Sekmadienį, birželio 27 cĮ., bendrai 
Draugijų Komitetas rengia smagų 
pikniką, OĮympia Parke. Bendras 
Draugijų Veikimo Komitetas pęr vi
są žiemos sezoną vėike, ren£e pa
rengimus, nukėlimui finansų įvairiem 
svarbiem tikslam, kaip tai: Ispanijos 
kovotojams, Lietuvos' prieš-fašisti- 
niam kaliniam, streikam ir taip to
liau. Tai šis Komitetas rengia šį 
pikniką, sukėlimui finansų savo su
dariusių bilų apmokėjimui. Mes kvie- 
čisimė WofčesteHo ir apylinkės pa
žangią publiką nudŠirdžihi 'paremti 
Šį' pikhiką. Turėsime smagų įvairumo 
programą.

(148-150)

WORCESTER, MASS.
Kune važiuosite j Dienraščio “Lai-
Kurie važiuosite | Dienraščio “Lai

sves”' pikniku/ liepos '4-tą 3. bušais, 
malonėkite Užsiregistruoti tuojauls. 
Vardus ir rankpinigius priduofcit 
draugam Kižįam, lietuvių Svet., 29 
Dndięott Št. Registracija iš ' anksto 
būtinai reikalinga) ką<| užtikrinus pa
kankamai vietos visiems norintiems 
važiuoti. Kelione kainuos 75c. asme
niui. Pikniko Kom.

’ ’\i48-149)’

^ATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, liepos-Jbly 11 d., 10 vai. 
ryto,' SI Bakanaūskb Svet. šis susi
rinkimas yra nilkėltas iš July 4, nes 
daugelis LDS harių važiuos’į “Lais
ves” pikniką tą dieną. J. M.

■’ (147-148)

PCEYĘLAND, OHIO 
Clęveląndįecįaį Rengia Pikni

kų Spaudos H atidai
Liepos 11 d., sekmadienį, įvyks la

bai didelis piknikas, Victoria Dapę, 
2į mailės j rytus n'uo ChąrgHn Faps, 
CĮhip. Vieta lanai graži ir ątsįlahkę 
Įjųšjte patenkinti. Turėsime įvairių 
gėrimų ir užkandžių. Isi^ykUe tikie- 
tūs iš anksto, nes ptie vartų kainuos 
dąūgiau. Dar kartą kviečiame visus 
dalyvauti piknike. P. Nemura.

• (147-148)

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. TeL Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

BROOKLYN LABOR LYCEUM
r •«'

DARBININKŲ ĮSTAIGĄ

•Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimą ir 
tt. Puikus steiČiuš’ su ’ haujau:- 
siai įtaisymais. Keturios bolių 

aUęyą.
kainos Prieinamos 

U49-959 Willoughby' Ave.

' 5S-I $3? W7

Rūgšti ruginė, sa/di ruginė, CĮelų kviečių, čięlų rugių, sen- 
ičiam duona, balta duona, Čaleh ir raisin duona. Taipgi 
epamą roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
vėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
loffee Cake, Butter Cake, Bunkę ię Spice Cake. Stollen, 
)oughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

’ Siunčianie dudnų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant.'jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpąs , 36-42 Stagg Street, Brooklyn, į, V. 

GARSINKITE^ “LAISVĖJE?
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Ketvirtad., Birželio 24,19:

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS /
Motery Demonstracija 

Šeštadienį, 26 Birž.
New Yorko moterys ruošia 

didžiulę demonstraciją prie 
City Hali ateinantį šešetadienį, 
26 birželio. Tai bus protestui 
prieš atleidimą iš WPA darbų 
45,000 darbininkų didžiajame 
New Yorke.

Demonstraciją šaukia Dar
bininkų Susivienijimas, WPA 
Mokytojų Unijos 453 Lokalas, 
Miesto Projektų Taryba, Laik
raštininkų Gildijos WPA Sek
cija.

Visoms moterims reiktų da
lyvauti šioj demonstracijoj, 
nes išmetimas iš darbo tūks
tančių žmonių paliečia visus 
darbo žmones.

CIO Organizuoja Edison
Kompanijos Darbininkus

Central Brooklyne randasi 
dvi dideles Brooklyn Edison 
Kompanijos dirbtuvės, kuriose 
yra vieni iš didžiausių inžinai 
elektrai daryti. Viena dirbtu
vė stovi ant Gold Street, kita 
ant Hudson Avenue. Jose dir-
ba apie 700 darbininkų. Iki 
šioliai darbininkai prie jokios 
unijos neprigulėjo, bet dabar
tiniu laiku, tai pati kompa
nija atidarė ofisą ant Hudson 
Avenue ir prašo savo darbi
ninkus, kad prisirašytų prie 
American Federation of La-
bor unijos, nes labai bijo, kad 
darbininkai nesusirašytų į 
CIO uniją. Gi CIO organiza
toriai taipgi nesnaudžia, sako 
prakalbas prie minėtų šapų ir 
agituoja darbininkus į CIO. 
Tarp minėtų unijų eina didelė 
kova.

Brooklyn Edison Kompani
jos darbininkai turėtų suprast, 
kad CIO unija, tai darbinin- 

.kams naudingiausia unija,.ir 
prie jos rašytis, o ne prie ko
kių kitų unijų, kurias kompa
nijos perša.

Kiek girdėjau, tai minėtos 
kompanijos jau apie 60-tas 
nuošimtis darbininkų yra pasi
žadėjęs arba prisirašęs prie 
CIO, nežiūrint, kad jų bose
liai arba formanėliai juos kal
bina prie A. D. F. unijos.

Už keletos savaičių bus 
Brooklyn Edison Kompanijos 
darbininkų balsavimas, kokios 
unijos jie nori. Taigi, būtų la
bai gerai, kad visi darbininkai 
balsuotų už CIO uniją. Ir aš 
manau, kad jie taip ir pada
rys, nes supras, kad CIO uni
ja, kuri organizuoja visų indu
strijų darbininkus į vieną uni
ją, yra geriausia, o ne kokios 
kitos bosų siūlomos unijos.'

Centralbrooklynietis.

Nepriklausomybės Dieną 
Minės Šauniu Pikniku

Komunistų Partija minės 
Nepriklausomybės Dieną ir jos 
revoliucines tradicijas 4 lie
pos, puikiame savo piknike, 
Pleasant Bay Parke, Bronx. 
Čion taip pat bus ir atidary
mas miesto rinkimų, kuriuose 
partija statys pilną sąrašą 
kandidatų. Specialė kampani
ja bus vedama išrinkimui na
rių į Miesto Tarybą, kuri nuo 
sausio 1-mos pavaduos dabar 
esančią Aldermanų Tarybą.

Sulyg dabar esamos propor- 
cionalės atstovybės, gavimas 
75,000 balsų bile vienoje iš 
penkių dalių miesto išrenka 
tarybos narį.

;/ Piknike bus rodoma IWO 
pagamintas judis iš šių metų i 
Pirmos Gegužės parado ir ki
tas darbininkų judis ‘'Millions 
of Us.” Ispanų vaikų choras 
dainuos ispaniškas dainas. 
Taipgi bus šokiai, sportas 
įvairiausios žaismės.

ir i

Budavos Skraiduolį

Brooklyn© Navy Yard statys 
dešimties tūkstančių tonų 
skraiduolį-karo laivą, prie ku
rio 7,000 vyrų užteks darbo 
per keturis metus. Laivas lė- 
šuos $36,560,000. Kitą panašų 
šarvuotį budavos Philadelphia

Baigė Aukštą Mokslą
Alice Pauline Peikus, duktė 

brooklyniečiams gerai žinomų 
Povilo P. Pelkų, gyvenančių 
127-21 Liberty Ave., Rich
mond Hill, N. Y., pabaigė Lo- 
uisianos Valstijinį Universite
tą, Baton Rouge, Ijouisiana. 
Mokslą baigė 31 gegužės, šių 
metų, su Bachelor of Arts 
laipsniu.

ALICE PAULINE PELKUS

Jaunuolė Pelkaitė mokino
si to Universiteto Mokytojų 
Kolegijoj. Jos aukščiausi pasi
žymėjimai buvo zoologijoj ir 
anglų kalboj, kuriose šakose 
bendrai imant gavo B žymę
apart buvimo aukštojoj trečioj 
klasės grupėj.

Ateinantį rugsėjį Pelkaitė ti
kisi pradėti mokytojauti vie
noj New Yorko Vidurinių Mo
kyklų.

žinovai sako, kad Louisia- 
nos Valstijinis Universitetas 
yra vienas iš didžiausių ir gra
žiausias iš visų Pietuose. Jis 
susideda iš 60 didelių bildin- 
gų, kuriuose talpinasi įvairios 
mokslo šakos, kaip tai: agri
kultūros, meno, vaizbos, inži- 
nierystės, mokytojavimo, teisi- 
ninkystės, medicinos, muzikos 
ir kitų mokslų kolegijos.

Mokslo baigtuvių proga 
Louisianon buvo nuvykusi Mrs. 
Peikus su dviem sūnumis, 
Charles ir Edwardu. Mokyklos 
bildingai ir didžiuliais ąžuolais 
bei magnolijomis apsupta ap
linkuma padarius į juos minė
tiną įspūdį.

Rep.

Nelson Miller teisme sakė, 
kad noras turėt daug pačių 
buvo klaida.

Prieš jį liudijo Mrs. Mildred 
Miller, 22 m., sakydama, kad 
jiedu apsivedė 1934 metais. 
Tačiau, pereitą šeštadienį Nel
son parsivedęs namo, 340 De-
voe St., kitą “nuotaką,” Pau
line Abbot, 18 metų. Pirmoji 
žmona sako, kad jai to buvę 
perdaug, už tai vyrą areštuo- 
dino.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
5 Tel. Evergreen 8-7179
$ Brooklyn, N. Y.

tik su pasais, neturintieji pasų 
leidžiami tik nesant turinčių
jų pasus. Norintiems aplanky
ti, patartina gaut pasą per jo 
šeimyną. Gyvena 60 Doscher 
Street. Atlankęs.

NATURAL - LAX - HERB TEA

Harlemas Išdidžiai Laukė 
Joe Louis’o Laimėjimo

Pasaulinis negrų metropolis 
Harlemas dideliu susidomėji
mu laukė Louiso-Braddocko 

i kumštynių. Minios žmonių vai- 
, kščiojo po gatves pilni entu- 
! ziazmo, matomai, įsitikinę, 
kad Joe Louis turėsiąs lai
mėti.

Visas Harlemo centras bu
bo prigrūstas specialės polici
jos. Teisininkai, sakoma, prieš 
tai pasiuntė protestus policijos 
komisionieriui Valentine ir 
majorui LaGuardijai, nurody
dami, kad kitose dalyse mies
to nestatyta,specialės policijos 
ir kad tai yra įžeidimas Har
lemo žmonių.

CIO Unija Gavo Busy 
Vairuotoju Balsus

Transporto Darbininkų Uni-' 
ja, kuri yra dalimi CIO, lai
mėjo ketvirtą iš eilės didelį 
laimikį, kada miesto busų vai
ruotojai 80 nuošimčių balsų 
pasisakė už tą uniją. Iš 1,800 
New Yorko Miesto Omnibus
Corp, darbininkų balsavimuo
se už pasirinkimą unijos da
lyvavo 1,642 ir iš tų 1,249 pa-• 
sisakė už CIO, o 356 už ne-1 
priklausomą uniją, kuri yra 
kompaniškos unijos liekana.

Ta kompanija operuoja 
“green line” busus.

Dienos Šviesoj Nudėjo 
Konkurentą, Pabėgo

Prie 10th St. ir East River 
Drive, New Yorke, priešinga 
raketierių grupė ' nudėjo po
žeminio pasaulio piniguočių 
John Masserią jo paties auto- 
mobiliuje ir kūną ištvoję ant 
šaligatvio bėgo mirties auto- 
mobiliuje iki atsimušė į pilio
rių. Mašinai sutižus, du vyru 
iššoko iš jos, revolveriu užko- 
mandavojo ten stovėjusį tak
sės vairuotoją juos vežti, ir 
taip ištrūko.

Visa tai dėjosi 4 :30 po pie
tų, antradienį. Policistas Ed. 
Stack pamatė Masserią užpa
kalinėje automobiliaus sėdy
nėje imantis su kitu vyru ir

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų 54-to skyriaus nepapras
tas susirinkimas įvyks penktadienį, 
birželio 25 d., 7:30 vai. vakaro. Am
algamated Unijos Svet., 11-27 Arion 
PI. Malonėkite visi ateit, nes bus 
perrinkimas skyriaus delegato ir ki
tų valdybos narių.

Ch. Nečiunskas.
(148-149)

PARENGIMŲ SĄRYŠIO 
SUSIRINKIMAS

šį ketvirtadienį, birželio (June) 
24 d., įvyks svarbus susirinkimas. 
Parengimų Sąryšio, “Laisvėje”, 8-tą 
vai. vak. Visi atstovai atsilankykit.

Prot. Rast. Semėnienė.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Kaz. Leipuko, kuris se

niau gyveno 99 Jefferson St., Yon
kers, N. Y. Turiu svarbų reikalą su 
juo, taipgi turiu du laišku jam, vie
nas nuo Workmen’s Compensation ir 
kitas nuo Bureau of Motor Vehicles. 
Jei kas žinote, kur jis gyvena, ar 
jeigu Kaz. Leipukas pamatys šį pa- 
jieškojimą, malonėkite atsišaukti į šį 
antrašą: Antanas Žilinskas,’ 86 Jef
ferson St., Yonkers, N. Y.

(147-149)

FRANK DOMIKAIČIO
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI ♦
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

U .4$$
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šaukiant pagelbos. Stack šoko 
į radio karą vytis ir buvo tik 
už 50 pėdų, kada išmesta jau 
peršauto Masseria kūnas.

Masseria buvo mažų pasko
lų kolektorius. Jo brolis, irgi 
raketerierius, buvo nudėtas 
Coney Islande 1931 metais.

S. Brūsokas Eina Geryn
Drg. S. Brūsokas sunkiai 

serga, tačiau eina geryn. Pir
mas porą savaičių prie jo ko
jos buvo pririšta apie 20 sva
rų voga, kuri traukė koją 
per dienas ir naktis. Dabar vi
sas jo liemuo yra sugipsuotas. 
Randasi Long Island College 
Hospital. Lankymo valandos 
antradieniais ir penktadieniais 
nuo 2 iki 3 :30 po pietų ir nuo 
7 iki 8 vakaro. Sekmadieniais 
nuo 2 iki 3:30 po piet.

Lankymas yra užtikrintas

Tragingai Žuvo Lietuvis 
Jonas Jasinskas

Pirmadienio rytą užsidegus 
jo kambariui, 180 2nd Avė., 
New Yorke, iššoko pro langą 
nuo penkto aukšto Jonas Ja
sinskas ir užsimušė. Gaisro 
priežastis nenustatyta, tačiau 
manoma, kad jis šoko gelbė
damasis nuo ugnies. Buvo 36 
metų amžiaus. Rep.

Pinigingo naktinių kliubų 
savininko Al. Howardo žmona 
griežtai pareikalavo divorso 
nuo savo vyro už nuostabą. O 
visas dalykas buvęs tame, kad 
ją pašaukė telefonu buvusi 
vienam kliube graži kepurių 
užčekiuotoja, prašydama jai 
užleisti Howarda, kad ji galė
tų su Howardu prigyventą sū
nelį legaliai pavadinti Howar- 
du.
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‘ LAISVES'’ PIKNIKAS
Bus Dviejų Dienų Šventėje

Sekmadienį, 4 Liepos-July
Programoje Dalyvaus Keturi Chorai:
LYROS CHORAS iš Philadelphijos,

Vadovaujamas J. Bulaukos

SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J.
Vadovaujamas B. L. Šalinaitės

PIRMYN CHORAS iš Great Neck, N. Y.
Vadovaujamas Aldonos Klimaites

Albo CHORAS iš Brooklyn, N. Y.
Vadovaujamas B. L. Šalinaitės

Dvi Orkestras Grieš Šokiams
Bus toje pačioje vietoje, kur būdavo kitais metais

ULMER PARK MUSIC HALL
GALE 25th AVE. BROOKLYN, N. Y.

4-rios Dovanos prie Įžangos Bilieto Perkant Išanksto

1-ma $10, 2-ra $7, 3-čia $5 ir 4-ta S3.
ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI 

Išanksto Įsigykite Įžangos Bilietus ir naudokitės 
Dovanų Proga.

BUŠAI Į “LAISVES” PIKNIKĄ
- M f JT Išeis nuo 62 LafayetterateYSOn, /V. J. St., 10 vai. ryto. Ti-
kietas $1.10. Komisija: S. Vilkas, Prapiestienė
ir y. Krymas. Kreipkitės, 331 River Street.

Ridgewood, Dr. Martin Luther’io Drau
gijos busas išeis 1 vai. die

ną, nuo Vaiginio-Šapalo Salės, 147 Thames St.

Linden, N. J. Vietas galite užsisakyti pas 
dd. G. Kardauskį ir C. An-

drįūną, 35 W. 16th St. Kelionė į abi puses $1.00„

New Haven, Conn. J”’,
sekanti: B. Medley, 114 Nash St., A. Petkienė, 161 
View St., A. Šoliunienė, 172 Thomas St., W. H. Bušai 
ir automobiliai išeis 8 vai. ryto, kampas Humphrey ir 
Wallace St., pasimokėkite kelionės lėšas, kurie pasiža
dėjote važiuoti.

Bayonne, N. J.
valandą ryto.

Newark, N. J.

Išeis nuo Panelio įstai
gos, 347 Avenue E, 10

Išeis nuo Jurginės Svetai
nės, 180 New York Avė.,

10 vai. ryto. Kelionė į abi puses 80c. Užsisaky
kite vietas kuo greičiausia, kad neliktumėt na
mie. Užsisakykite pas Ch. Anuškis, 106 Bleeker 
St., M. Dobinis, 239 Rose St., G. Žukauskas, 566 
S. Clinton St., E. Orange, . Mikšio-Skeistaičio 
užeigoj, 189 Ferry St. ir pas Sietyno Ch. narius.

Daugiau busų atvažiuos iš Scranton, Philadelphijos, 
Harrison ir Great Neck. Prašome draugų pranešti iš 
kur busai išeis ir kas komisijoje, kad vietos žmonės ži
notų į ką kreiptiš. Tuojau reikia registruotis, nes komi
sijos iš anksto turi žinoti kiek busų samdytis.

NATURAL-LAX-HERB TEA netik kad UŽKIETĖJUSIUS vidurius 
paliuosuoja, išvalo ir sutvarko, bet dar turi savyje MINERALINIŲ 
DRUSKŲ ir VITAMINŲ, kurie drūtina ir gydo kitas, kūno dalis. 
Taipgi tuojaus nieko nelaukite ir parsitraukite N. L. H. T. Dėžutė 
prekiuoja tik 50c, Prisiųskite Money Order, čeki už $1.00 bei dau- 
giaus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite šiaip:
JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR, J. J. KASKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.

/

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai

STANLEY MASIULIS
Turi įrengęs savo vietą tinkamam patarnavimui. Paa 
jį yra malonus patarnautojų atsinešimas linkui svečių. 
Jis turi gražaus patyrimo tame biznyje, nes to išmoko 

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

_ Stanley Masiulio Įstaiga Yra
518 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Notary Public Tel. Stagg 2-5043
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome Įsi- 
tėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

TRU-EMBER COAL COMPANY I 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) i

485 Grand Street Brooklyn, N. Y. Į i
Telefonas: EVergreen 7-1661
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